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ين من الزكاة  حكم احتساب إبراء  الدَّ
- دراسة فقهية مقارنة –

*عبد احلميد اهلنيين

امللخـــ�ص:
ين من الزكاة، - درا�سة فقهية مقارنة(، وقد  يدور هذا البحث حول مو�سوع ) حكم احت�ساب اإبراء الدَّ
انبنى من ثالثة مباحث، كان الأول يف تعريف الإبراء، والثاين يف تف�سيل اآراء الفقهاء يف حكم احت�سابه من الزكاة، 
والثالث يف مناق�سة الأدلة والرتجيح، وقد َخلُ�َص البحث اإىل جمموعة من النتائج اأبرزها: اأنَّ الإبراء واإن كان اأ�سبه 
ين من الزكاة،  بالإ�سقاط، اإل اأنَّ فيه معنى التمليك حقيقة. وقد اختلف الفقهاء يف حكم احت�ساب الإبراء من الدَّ

والراجح جوازه عن املع�رس.
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Abstract :

Going on this research on the topic (discharge and sentenced calculated from 
Zakat, - a doctrinal study comparison), was based of the three sections, the 
first in the definition of discharge, and the second in the rule calculated from 
the Zakat, the third in the discussion of the evidence and weighting, detailing 
the views of scholars, research found set of results, notably, that the discharge 
but was more like a projection, but the fact that the meaning of ownership. 
The scholars differed in the rule of calculating the discharge of Zakat, and 
likely it is permissible for the insolvent. 
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ونظرًا لأهمية املو�سوع، ولعدم وجود بحث م�ستقل  املقدمة:  
ب�سكل  ويعاجله  �ستاته،  يجمع    - علمي  حد  على   -
منفرد، ُيْظهره باعتباره مو�سوعًا فقهيًا هاّمًا، يجدر 
خدمة  فيه؛  اأكتب  اأن  ارتاأيت  فقد  معرفته،  بامل�سلم 

للعلم ال�رسعي.

احلمد هلل الذي خلق الإن�سان من �ساللة من طني، ثم 
جعله نطفة يف قرار مكني، ثم خلق النطفة علقة، فخلق 
العظام  امل�سغة عظاما، فك�سى  العلقة م�سغة، فخلق 

حلمًا، فتبارك اهلل اأح�سن اخلالقني.
واملر�سلني  اخللق  خري  على  وال�سالم  وال�سالة 
اإذ  حممد بن عبد اهلل، الذي امنت اهلل به على النا�ص، 
ويزكيهم  اآياته  عليهم  يتلو  منهم،  ر�سوًل  فيهم  بعث 
لفي  قبل  من  كانوا  واإن  واحلكمة،  الكتاب  ويعلمهم 
�سالل مبني، ف�سلوات ربي و�سالمه عليه، وعلى اآله 
الأن�سار  من  الأولني  واأ�سحابه  الطاهرين  الطيبني 
ِبِعْيِهْم من الأئمة املجتهدين ومن جاء  واملهاجرين وُمتَّ

بعدهم من املهتدين اإىل يوم الدين وبعد :
ْين  ة يف الدِّ       فمو�سوع الإبراء من املوا�سيع املهمَّ
الإ�سالمي؛ ملا فيه من الت�سامح العظيم، وملا فيه من 

تفريج كربة املُع�رس.
اأهداف البحث

1 ( معرفة حقيقة الإبراء، حيث اإنَّ الفقهاء مل يعتنوا 
ًا. يَّ بتعريفه تعريفًا حدِّ

2 (  تو�سيح حكم احت�ساب الإبراء من الزكاة
اأ�سباب اختيار البحث

البحث  من  ها  حقَّ تاأخذ  مل  الإبراء  م�ساألة   )1
والتمحي�ص، من ِقبل الفقهاء املعا�رسين، وقد بحثها 
الفقهاء القدامى يف مو�سوعاتهم؛ ولكن ب�سكل مبعرث، 

فهو بحاجة اإىل جتميع وترتيب.
اأحكام  من  كثري  يف  القدامى  العلماء  اختالف   )2
اإىل  يدعو  الزكاة،  من  الدين  من  الإبراء  احت�ساب 
يه الدليل، يف كل جزئية  الكتابة فيه، وترجيح ما يقوِّ

وقع اخلالف فيها.
يف  امل�ستطاع  قدر  متعمق  بحث  اإىل  3(احلاجة 
من  مهم  جانب  اإىل  يتطرق  البحث  لأن  الأمر؛  هذا 

العبادات، وهي الزكاة.

منهج البحث:
اتبعت  الأمثل،  الوجه  على  البحث  اأهداف  لتحقيق 
ال�ستنباطّي  املنهجني  من  م�ستفيدًا  الو�سفي،  املنهج 
طريقة  املو�سوع  معاجلة  يف  و�سلكت  وال�ستقرائّي، 

مو�سوعية فقهية، وفق اخلطوات التالية :
1( اأخذ اأقوال كل مذهب من م�سادره املعتربة.

2( ذكر اأدلة كل مذهب مبينا وجه الدللة .
3( حتليل الأدلة و مناق�ستها والعرتا�سات الواردة 

عليها ل�ستنباط الأحكام منها. 
4( ترجيح ما يقويه الدليل مبو�سوعية و حياد دون 

تع�سب لراأي اأو مذهب.
5( تخريج الأحاديث النبوية و الآثار و احلكم عليها 

اأحدهما. اأو  ال�سحيحني  يف  تكن  مل  – ما 
6( العتماد على امل�سادر اللغوية املعتربة يف ترجمة 

امل�سطلحات.
7( الرتجمة لالأعالم غري املعروفني الذين اأوردهم يف 

البحث .
8( عر�ص النتائج التي تو�سلت اإليها يف خامتة البحث

الدرا�سات ال�سابقة
مل اأجد ح�سب علمي واطالعي من بحث هذا املو�سوع 
ب�سكل بحثيٍّ �سوى الأ�ستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، 
عنوان         حتت  الكويت،  يف  الزكاة  موؤمتر  هام�ص  على 
ْين(، بنيَّ فيه الدكتور الفا�سل م�ساألة  ) الإبراء من الدَّ
واحت�سابه  الزكاة  م�ستحق  على  ْين  الدَّ من  الإبراء 
زكاة  الوجوب  ظن  على  ُاخرج،  ما  واعتبار  منها، 

معجلَّة.
 ذكر الدكتور الفا�سل اأدلَّة كل من املجيزين واملانعني، 
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احت�ساب  جواز  بعدم  الفقهاء  جمهور  قول  ح  ورجَّ
ين من الزكاة. اإبراء الدَّ

ولكن ال�سيخ اجلليل مل يناق�ص اأدلَّة املانعني ،كما فعل 
مع اأدلة املجيزين، بل اكتفى بذكرها، وقال: "تبنيَّ لنا 
الأول  الراأي  اأن�سار  اعتمد عليها  التي  الأدلَّة  �سعف 
ين من الزكاة، واأدركنا قوة  الذين يرون احت�ساب الدَّ
اأو  ين  الدَّ اإ�سقاط  اأنَّ  يرون  الذين  الثاين  الراأي  اأدلة 
ابن  براأي  ياأت  الزكاة".ومل  عن  يقع  ل  منه  الإبراء 

تيمية الذي ذهب اإىل تقييده مبقدار ن�سبة الزكاة.

ين الذي على الفقري من مال الزكاة على الراجح  الدَّ
من اأقوال اأهل العلم". ومل ياأت باأي دليل لأي قول. 

العلماء،  هوؤلء  من  تق�سريًا  َذكرت  الذي  يكن  ومل 
ة ل يحتاج اإىل تف�سيل. فالردود على اأ�سئلة للعامَّ

ما مييز درا�ستي
�ساأقوم باإذن اهلل تعاىل، مبناق�سة اأدلة كل من الطرفني، 

ب�سكل مت�ساو، واأبنيِّ راأي ابن تيمية. 
  وما عدا هذا البحث فهي جمرد اإجابات على اأ�سئلة، 

و�ساأعر�ص لأهم هذه الإجابات:
موقع  على  القر�ساوي  يو�سف  للدكتور  اإجابة   )1
عنوان                حتت  �سوؤال  على  ردًا  لين،  اأون  اإ�سالم 
" اإ�سقاط دين املع�رس واحت�سابه من الزكاة"، حيث 
قال: " يجوز اإ�سقاط الدين عن املع�رس واحت�سابه من 
الزكاة؛ لأنَّ الفقري هو املنتفع يف النهاية بالزكاة ...". 

واأتى باأدلة املجيزين، ومل ياأت باأدلة املانعني.
2( رد الأ�ستاذ الدكتور حممود العكام –مفتي حلب، 
يف  ال�سادرة  ال�سورية  اجلماهري  املن�سور يف �سحيفة 
هل   " مفاده:  الذي  ال�سوؤال  على  2009/1/15م، 
فاأتى  الزكاة"؟.  من  ْين  الدَّ من  الإبراء  اعتبار  يجوز 
ببع�ص اأدلة املجيزين واملانعني، ومل يناق�ص اأي دليل، 
ثم قال: " على اأننا نذهب مذهب اجلمهور –املانعني، 
القيام  رعاية مل�سلحة الفقري، وحر�سًا على �رسورة 

الأمثل بفري�سة الزكاة". 
عفانة  ين  الدِّ ح�سام  الدكتور  الأ�ستاذ  رد  وكان   )3
ن�سه:  �سوؤال  على  الإ�سالمية،  ي�ساألونك  �سبكة  على 
على  ديون  وله  الزكاة  عليه  وَجبت  ملن  يجوز  " هل 
ويحت�سبه  الفقري  عن  ْين  الدَّ ُي�سقط  اأن  فقري  �سخ�ص 
احت�ساب  يجوز  ل   " قائاًل:  فاأجاب  الزكاة"؟.  من 

املبحث الأول: تعريف الإبراء
ال�سيِء  خُللو�ص  ِء  الرَبْ َتركيب  اأَ�سُل  لغة)1(:  الإبراء 
املَِري�ص  اأَ  َكرَبَ التق�سي،  �َسِبيل  على  اإِما  غرِيه،  من 
 ُ اهللَّ الإِن�ساء، كرَباأَ  اأَو  َدْينه،  َمَر�سه،واملَْدُيون من  من 
والإ�سقاط  امل�ساحمة،  مبعنى  وهو  الطني،  من  اآدَم 
اأه تربئة،  ين وبرَّ ين واأبراأه من الدَّ فُيقال: برئ من الدَّ
ُه، واأ�سقطه عنه، فهو َبراء منه، واأَْبراأْته َجعلته  �ساحَمَ
ْحُت َبراَءته، واأَبراأُْته َماِل  اأْته �سحَّ َبِريئًا من َحقِّي َوَبرَّ
ول  ُيَثنَّى  ل  كذا،  من  اأُْت  وَترَبَّ َترِبَئًة  اأَته  َوَبرَّ عليه، 
ُيَثنَّى وُيْجمع، هي بريئة  ُيْجَمع لأنه م�سدر، وَبِريء 
بريء  ورجل  وبرايا،  بريئات  وهن  بريئتان  وهما 

وُبراء.  
ة براأ وما ا�سُتقَّ منها يف لغة العرب عدة معان)2(: وملادَّ
اأي  وُبُروًءا،  َبْرًءا  وؤُُهم  َيرْبَ اخَللَْق  اهللُ  َبَراأَ  اخَللْق:   -
�ِسيَبٍة  َخَلَقُهْم. ومنه قول اهلل تعاىل: { َما اأَ�َساَب ِمن مُّ
اأَن  َقْبِل  ن  مِّ ِكَتاٍب  يِف  اإِلَّ  اأَنُف�ِسُكْم  يِف  َوَل  اْلأَْر�ِص  يِف 

اأََها ... } )3(، اأي من قبل اأن نخلقها)4(. رْبَ نَّ
اأَْعذر واأْنَذر، ومنه قوُل اهلل تعاىل:  اإذا  َبِرء  -الإنذار: 
َن  مِّ َعاَهدتُّ  الَِّذيَن  اإِىَل  َوَر�ُسوِلِه  اهلّلِ  َن  مِّ َبَراءٌة   }
ِكنَي})5(، اأي اإنذار بن�سب احلرب، والقتال بني  امْلُ�رْسِ

امل�سلمني وَمْن نق�سوا العهد)6(.
ْر�َص كذا فما وَجَد  -البحث والتق�سي: يقال: ا�سترَباأَ اأَ

�سالَّته، وا�سترَباأُْت الأَْمَر، طلْبُت اآِخَره. 
-ال�سحة وال�سالمة: برئ من العيب �َسِلَم، والربيء 

ال�سحيح اجل�سم والعقل.
اأَْنا  َترَبَّ فارقه،  �رسيكه،  باراأ  واملفارقة:  -الُفرقة 

َتفاَرقنا، وباراأ الرجل امراأته فارقها.
-الجتناب والبعد: ومنه قول اهلل تعاىل: { َواإِْذ َقاَل 
ا َتْعُبُدوَن})7(. اأي  َّ ِني َبَراء مِّ ِبيِه َوَقْوِمِه اإِنَّ اإِْبَراِهيُم ِلأَ
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جمتنب له، ومبتعد عنه)8(.
-ال�ستي�ساح: ومنه قول ابن عمر ر�سي اهلل عنهما:   
ُعِتقت  اأو  ِبْيَعْت  اأو  توطاأ،  التي  الوليدة  ُوِهَبت  " اإذا 
العذراء")9(،  ُت�ْسَترْباأ  ول  بحي�سة،  رحمها  فلُي�سترباأ 
ا�ستي�ساح  طلب  بحي�سة:  رحمها  ا�سترباء  ومعنى 
براءتها من احلمل، وا�سترباأ املراأة اإذا مل يطاأها حتى 

حتي�ص، وكذلك ا�سترباأ الرحم. 
اأن ر�سول اهلل تعاىل مرَّ علـى  -ال�ستنزاه: فقد روي 
َكِبرٍي  ِفـي  َباِن  ُيَعذَّ َوَما  َباِن  ُيَعذَّ ُهَما  "اإِنَّ فقال:  قربين، 
َفَكـاَن  َهَذا  ا  َواأَمَّ اْلَبْوِل  ِمَن  َي�ْسَتْنِزُه  َل  َفَكـاَن  َهَذا  ا  اأَمَّ
اأي  ي�ستنزه"؛  تعاىل:"ل  فقوله  ِبالنَِّميَمِة")10(.  �ِسى  َيْ

ل ي�ستربئ، ومعناها ل يتجنبه ويتحرز منه)11(.
    اأّما الإبراء ا�سطالحًا: فلم يعنت الفقهاء القدامى 
القول  له  ُيفردوا  ّيًا، ومل  حدِّ تعريفًا  الإبراء  بتعريف 
بباب، مثل كثري من امل�سطلحات الفقهية، بل ذكروا 
كتاباتهم؛  من  خمتلفة  م�سائل  يف  الإبراء  مو�سوع 
فتارة يف باب ال�سلح، واأخرى يف باب العفو، وغريها يف 
ف الإبراء،  باب الإ�سقاط ...، ولكن ُوجد منهم من عرَّ
اأم  اإ�سقاط،  هو  هل  من حيث،  له،  فهمه  وكل ح�سب 
فيه  متليك  اأم  التمليك،  معنى  فيه  اإ�سقاط  اأم  متليك، 
هذه  من  جلملة  عر�ص  يلي  وفيما  الإ�سقاط؟،  معنى 
التعريفات، ثم مناق�ستها، يف حماولة للو�سول اإىل ما 

ه الراجح، وباهلل التوفيق: يغلب على الظن اأنَّ
عيون  "غمز  كتاب  يف  جاء  احلنفية:  عند  الإبراء 
من  ْين  الدَّ وِهَبُة  "اإ�سقاُط  الإبراء:  باأنَّ  الب�سائر" 

ْين")12(. عليه الدَّ
ل  الطلب  "اإ�سقاط  ه:  باأنَّ الإبراء  الكرابي�سي  ف  وعرَّ

اإىل غاية" )13(.
وجاء يف كتاب "درر احلكام":"ُهَو َحطُّ َوَتْنِزيُل ِق�ْسٍم 

ِة �َسْخ�ِص اأَْو ُكلِِّه")14(. قِّ الَِّذي يِف ِذمَّ ِمْن احْلَ
من  واإ�سقاط  وجه  من  متليك  احلنفية  عند  والإبراء 
ْين واإن كان اإ�سقاطًا فاإن  وجه)15(؛ لأن الإبراء عن الدَّ
فيه معنى التمليك)16(، وهم يرون اأنَّ الإبراء يكون يف 

الديون فقط؛ لأن الإبراء عن العني لغو، فاإن الإبراء 
ت�سقط حقيقة  ل  اإذ  له،  لي�ست مبحل  والعني  اإ�سقاط 
ُمْفرغ  الإبراء  اأي�سًا، لأن  املالك عنها  ي�سقط ملك  ول 
ي�سح،  ل  الأعيان  عن  فالإبراء  ا�ستغالها،  بعد  للذمة 

لعدم ثبوتها يف الذمة )17(. 
عندهم  وهو  للملك")18(.  "نقل  املالكية:  عند  والإبراء 
الأعيان،  يف  يجري  فال  الذمة،  يف  يثبت  ما  اإ�سقاط 
اأُتَك مـن داري التـي حتت  ْين، فال ي�سح َبرَّ بخالف الدَّ

يدك، لأن الإبراء اإ�سقاط، واملَُعنيَّ ل ي�سقط )19(.
يف  ما  "اإ�سقاط  ه:  باأنَّ الإبراء  ال�سافعية  ف  عرَّ بينما 
الذمة اأو متليكه")20(.  وقال �سـاحب كتاب "املنثور": 
اإنه متليك فـي حـق من  تو�سط ابـن ال�سمعاين فقـال: 
عند  والإبراء  املديون)21(.  حق  يف  اإ�سقاط  ْين،  الدَّ له 

احلنبلية: "اإ�سقاط حق ولي�ص بتمليك")22(.
والإبراء عند ال�سيعة الإمامية له تعريفان مت�سابهان:

اأ -"اإ�سقاط ملا يف الذمة")23(.
ب - "اإزالة ما يثبت يف الذمة")24(.

فالإِبَراء عندهم اإ�سقاط، ل متليك)25(ولو اأَ�ْسَقَط املنفعة 
َنة مَلْ ت�سقط ؛ لأَنَّ الإِبراء ل يتناول اإل ما هو يف  املعيَّ

الذِّم )26(.

املختار التعريف  وبيان  التعريفات،  •مناق�سة 
مالحظات عامة حول التعريفات: 

1( يالحظ ما �سبق من التعريفات اأن جميع املذاهب 
اعتربوه  الذين  املالكية  اإ�سقاطًا، عدا  الإبراء  اعتربت 

نقاًل للملك.
هو  لالإبراء  املذاهب  جميع  تعريف  باأن  2(وُيالحظ 

بالر�سم، ولي�ص باحلد.
3(وُيالحظ اأي�سًا، باأن جميع التعريفات عامة، فهي 
الإبراء  ي�سح  فهل  الإبراء،  ل�سحة  قيود  من  تخلو 
�ساحب  غري  من  ي�سح  وهل  �سخ�ص؟،  اأي  من 

احلق؟، وهل ي�سح من فاقد اأهلية التربع؟ ... . 
كما اأن بع�ص التعريفات ل تخلو من مالحظات اأخرى 
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غري التي َذَكْرت:
ين: غري �سحيح،  ه هبة الدَّ فقول احلنفية عن الإبراء اإنَّ
من  املوهوب،  ال�سيء  وقب�ص  بنقل  تكون  الهبة  لأن 
الواهب، اإىل املوهوب له)27(، والإبراء لي�ص فيه نقل؛ 

بل فيه تنازل.
اأ من  كما اأن الإبراء حقيقة فيه معنى التمليك، فاملرُْبَ
األف دينار زاد ملكه بقدر الألف؛ لأنه لو دفعها لنق�ص 
فكاأنه  بقدرها،  ملكه  زاد  وبالإبراء  مبقدارها،  ملكه 

دفعها ثم ك�سب مبقدارها.
-وتعريف الكرابي�سي: "الإبراء اإ�سقاط الطلب ل اإىل 
غاية". غري ُم�َسلَّم به؛ لأنَّ الإبراء لي�ص اإ�سقاط الطلب، 
ُم�ْسِقطًا  لي�ص  الطلب  َفُم�ْسِقط  للحق،  اإ�سقاط  هو  بل 
للحق حقيقة، وله املطالبة فيما بعد، واملرُبئ لي�ص له 

الطلب بعد الإبراء.
الإبراء  اأنَّ  اإىل غاية(: فيفيد  اإىل قيد )ل  بالن�سبة  اأّما 
منعا  بزمن،  تقييده  الأ�سل  اأنَّ  مع  بزمن،  مقيَّد  غري 
للنزاع، اإذا ترك مطالبته مدة ثم عاد وطالبه، ويوؤيد 
ٍة َفَنِظَرٌة  هذا قول اهلل عز وجل: { َواإِن َكاَن ُذو ُع�رْسَ
حتى  املدين  تعاىل  اهلل  فاأمهل  ٍة})28(.،  َمْي�رَسَ اإِىَل 
ي�ساره، وكذا اإ�سقاط الطلب الأ�سل اأن يكون اإىل غاية. 
-واأّما تعريف املالكية باأنَّ الإبراء نقل للملك، فُيناق�ص 
باأنَّ الإبراء لي�ص نقاًل للملك؛ بل تنازل واإن كان فيه 
يف  ما  لُِّكه  ُيَ بل  ِملْكا؛  اإليه  َيْنُقل  فال  التمليك،  معنى 

ذمته، فكلمة نقل غري منا�سبة يف التعريف.
كتاب  يف  ورد  الذي  ال�سمعاين  ابن  -وتعريف 
ْين، اإ�سقاط يف  ه: متليك يف حق من له الدَّ "املنثور" باأنَّ

حق املديون.
هو �رسح لالإبراء، ولي�ص تعريفًا له.

-اأّما تعريف احلنبلية باأنَّ الإبراء: اإ�سقاط حق ولي�ص 
بتمليك.

ه: اإ�سقاط ل متليك. -وتعريف ال�سيعة الإمامية له باأنَّ
التمليك  لي�ص فيه معنى  الإبراء  باأن  القول  فال ي�سلم 

اأي�سًا، كما ورد يف مناق�سة تعريف احلنفية.

التعريف املختار:
" تنازل �ساحب احلق  ه:  باأنَّ الإبراء  ف  ُيَعرَّ اأن  اأرى 

عنه اإل ملانع".
�رسح التعريف:

في�سمل  ك)29(،  الرتَّ مبعنى  التعريف  يف  جن�ص  تنازل: 
َتْرك حقه يف ما ثبت يف الذمة، وَتْرك الدعوى فيما ل 
يثبت يف الذمة. �ساحب احلق: قيد يف التعريف، يخرج 
به ت�رسف الإن�سان يف غري حقه، مثل اإبراء الف�سول، 
ل من مال وكيله دون اإذن بالإبراء، وما  واإبراء املوكَّ
يف  الت�رسف  ي�ستطيع  َمْن  وحده  فاملربئ  �ساكلهم، 
حقه. اإل ملانع: قيد اآخر يف التعريف، يخرج به الإبراء 
من ناق�سي اأهلية الأداء، فهو �رسر حم�ص يف حقهم، 

فال ُيقبل منهم.  
املبحث الثاين: حكم احت�ساب الإبراء من 

ْين من الزكاة الدَّ
ْين  الدَّ من  الإبراء  احت�ساب  مو�سوع  الفقهاء  بحث 
واحلاجة  قديًا،  الفقهية  مو�سوعاتهم  يف  الزكاة  من 
الوازع  ل�سعف  ة،  ملحَّ ع�رسنا  يف  حكمه  معرفة  اإىل 
وؤ الأغنياء، عن دفع الزكاة، فهل يجزئ  الديني وتلكُّ
يف  للفقهاء  الزكاة؟،  من  ْين  الدَّ من  الإبراء  احت�ساب 

امل�ساألة اأربعة اآراء، اأعر�سها يف التف�سيل الآتي:
الراأي الأول: احت�ساب الإبراء من الدين من الزكاة 
ل يجوز، وهو راأي ال�سواد الأعظم من الفقهاء، وهم 

الأئمة الأربعة، والإبا�سية، والزيدية.
من اأقوال املذاهب يف ذلك:

الدين  من  الإبراء  اهلل  �سمى  وملا   " احلنفية:  قول 
لأنه  الزكاة؛  عن  جوازه  ظاهره  اقت�سى  �سدقة، 
�سمى الزكاة �سدقة، وهي على ذي ع�رسة، فلو خلينا 
التي  اأمواله  �سائر  عن  جوازه  واجبًا  كان  والظاهر 
اأ�سحابنا  اأن  اإل  فيها الزكاة، من عني وَدْين وغريه، 
ْين  قالوا اإمنا اأ�سقط زكاة املرباأ منه دون غريه، لأن الدَّ
لي�ص بعني، واحلقوق ل جتري جمرى  اإمنا هو حق 
ونحوها،  العبد  وخدمة  الدار  �سكنى  مثل  الزكاة، 
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اإياه بال�سدقة ل توجب جوازه عن الزكاة  وت�سميته 
�سمى  قد  تعاىل  اهلل  اأن  ترى  األ  الأحوال،  �سائر  يف 
وقوع  كان  فاإذا  �سدقة...،  الق�سا�ص  من  الرباءة 
مل  الزكاة،  عن  جوازه  يوجب  مل  عليه  ال�سدقة  ا�سم 
ْين علة جلوازه عن  يكن اإطالق ا�سم ال�سدقة على الدَّ
املزكي،  على  الواجب  املالكية:  وقول  الزكاة")30(.  
دفعها  اأو  عزلها،  عند  الزكاة  نية  ي�ستح�رس  اأن 
مل�ستحقها، وُيكره اإعالم الفقري باأنها زكاة، ملا فيه من 
ك�رس قلب الفقري)31(. واملربئ مل يكن َعَقَد النِّيَّة عندما 
ْين  اأدان الفقري. وقول ال�سافعية: "متليك امل�سكني الدَّ
�رسطها  الزكاة  لأن  ي�سح،  ل  الزكاة  عن  عليه  الذي 
 – اإجزاوؤه  " وامتنع  الإقبا�ص")32(.وقول احلنبلية: 
الإبراء - عن الزكاة، لنتفاء حقيقة املِلْك، ولأن ذلك 

لي�ص اإيتاء لها)33(.
وقول الزيدية: ول يجوز، ول يجزئ، الإبراء  للفقري 
زكاة  ْين  الدَّ ذلك  جْعل  بنية  املال،  لربِّ  عليه  َدْين  عن 
املربِّئ؛ ل بل يقب�سه ربُّ املال من الفقري ثم ي�رسفه 
له بقب�سه من نْف�سه ثم ي�رسفه يف نف�سه،  فيه، اأو ُيَوكِّ
َنْف�ِسِه  من  زكاًة  له  يقب�ص  املال  رب  الفقري  ُل  ُيَوكِّ اأو 
ثم يقب�سه عن َدْيِنه، ول بدَّ من قب�سني مع الإ�سافة 

كاة، والثَّاين للق�ساء)34(. لفظا، الأَول للزَّ
وكان  الزكاة،  لزمته  الذي  قال  اإن  الإبا�سية:  وقول 
دين  من  عليك  ل  ما  ق�سيت  للمدين  دفعها،  ب�سدد 
ببيع  اأ�سبه  لأنه  يجز؛  مل  ل،  تعطه  ول  زكاة  فاقبله 

َدْيٍن ِبَدْيٍن)35(.

وحني اأبراأه املديون منه ،فقد انعدم القب�ص فال يلزمه 
اأداء الزكاة عنه)37(.

ْين حق، واحلقوق ل جتري جمرى الزكاة)38(،  3(الدَّ
ين ينتفي فيه حقيقة  فالزكاة ل تكون اإل من ِملْك والدَّ
املِلْك، فهذا مال غري موجود، قد خرج من يد �ساحبه، 
ْين، ثم هو يريد حتويله اإىل غريه بالنية،  على معنى الدَّ
حتى  بينهم،  النا�ص  معامالت  يف  بجائز  لي�ص  فهذا 
يقب�ص ذلك الدين، ثم ي�ستاأنف الوجه الآخر، فكيف 

يجوز فيما بني العباد وبني اهلل U )39(؟!.
َيْقِب�ص  اأن  بد  فال  الزكاة،  يف  قب�سني  من  بد  4(ل 
ين، ثمَّ ُيْقِب�ُسه)40(؛ لأن من �رسوط الزكاة الإيتاء،  الدَّ
ي فال يرباأ اإل باإقبا�سها، فالزكاة  فالزكاة يف ذمة املزكِّ
متليك املعطى له ليح�سل له الإيتاء املاأمور به، وهذه 

ال�سورة لي�ست اإيتاء لها)41(.
دفعها  اأو  عزلها  عند  الزكاة  نية  5(ا�ستح�سار 
عندما  النية  عقد  يكن  مل  واملربئ  �رسط،  مل�ستحقها 

اأدان الفقري)42(. 
بيع  اأنَّ  فكما  ْين)43(،  بالدَّ ين  الدَّ بيع  على  6(القيا�ص 
ين بالدْين باطل؛ لأنَّ كاًل من الطرفني �سغل ذمته  الدَّ
مبا لالآخر من غري منفعة لأحدهما، واملق�سود بالبيع 
اأُعطيك مائة درهم  لالآخر:  اأحدهما  يقول  كاأن  النفع؛ 
اإىل �سنة يف كيلو غرام حنطة، ومل ي�ستلم اأحدهما من 
ْين واحت�سابه من  الآخر، فكذا ل يجوز الإبراء من الدَّ

الزكاة. 
7(ل ُيوؤَْمن من اأن يكون الدائن اإمنا اأراد اأن يقي ماله 
ْين، بعد اأن  يئ�ص من حت�سيله، فيجعله ردءا  بهذا الدَّ
والزكاة حق هلل،  يائ�سا،  منه  كان  اإذا  به،  يقيه  له  ملا 

ولي�ص يقبل اهلل -U- اإل ما كان له خال�سا )44(.

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول مبا يلي
1(اإن �سنة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف ال�سدقة 
ياأخذها  كان  اإمنا  لأنه  الفعل؛  هذا  خالف  على  كانت 
من اأعيان املال، عن ظهر اأيدي الأغنياء، ثم يردها يف 
الفقراء، وكذلك كان اخللفاء بعده، ومل ياأت عن اأحد 
منهم اأنه اأَِذَن لأحد يف احت�ساب َدْين من زكاة، والنا�ص 

قد كانوا يداينون يف دهرهم)36(. 
القب�ص،  بعد  اإل  يجب  ل  ْين  الدَّ عن  الزكاة  2(اأداء 

الراأي الثاين
الزكاة،  من  ْين  الدَّ من  الإبراء  احت�ساب  يجوز 
فقهاء  وبع�ص  الظاهرية)45(،  ذهب  الراأي  هذا  واإىل 
وال�سيعة  الب�رسي)46(،وعطاء)47(،  كاحل�سن  التابعني 

الإمامية)48(.

2011 ،(69  -  47( ص   العدد)1)،   ،  (6( اجمللد   ، للبحوث  اخلليل  جامعة  جملة   ... احتساب  ،حكم  اهلنيين  احلميد  د،عبد 



53

اأهل  بع�ص  على  َدْين  له  كان  " ومن  حزم:  ابن  قال 
ْين �سعريا اأو ذهبا اأو ف�سة  ال�سدقات، وكان ذلك الدَّ
اأو ما�سية، فت�سدق عليه بدينه ِقَبله، ونوى بذلك اأنه 
ْين  من زكاته، اأجزاأه ذلك، وكذلك لو ت�سدق بذلك الدَّ
عنده،  له  هو  من  على  به  واأحاله  ي�ستحقه،  من  على 
ونوى بذلك الزكاة، فاإنه يجزئه")49(. وقيل لعطاء بن 
اأبي رباح: ل على رجل َدْين، وهو مع�رس، اأفاأدعه له 
واأحت�سب به من زكاة مال؟ فقال نعم)50(. ويف كتاب 
َرُجل  على  لك  كان  "واإن  لالإمامية:  الر�سا"  "فقه 
مال، ومل يتهياأ لك ق�ساوؤه، فاح�سبها من الزكاة اإن 

�سئت")51(.
وا�ستدل اأ�سحاب هذا القول مبا يلي:

من ال�سنَّة: اأ�سيب َرُجل يف عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل 
ر�سول  فقال  َدْينه  ابتاعها فكرث  ثمار  عليه و�سلم  يف 
ُقوا َعَلْيِه "، فت�سدق  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "َت�َسدَّ
َدْينه فقال ر�سول اهلل  النا�ص عليه فلم يبلغ ذلك وفاء 
َوَجْدُتْ  َما  ُخُذوا   " لغرمائه:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

َوَلْي�َص َلُكْم اإِل َذِلَك ")52(، وال�سدقة هي الزكاة.
وهو  " يجزئه،  املجموع:  �ساحب  قال  القيا�ص:   )1
دفعه  لو  لأنه  وعطاء؛  الب�رسي  احل�سن  مذهب 
لو  يقب�سه، كما  اإذا مل  اأخذه منه جاز، فكذا  ثم  اإليه 
فاإنه  الزكاة  له عنده دراهم وديعة ودفعها عن  كانت 
يجزئه، �سواء قب�سها اأم ل، اأما اإذا دفع الزكاة اإليه 
ب�رسط اأن يردها اإليه عن دينه، فال ي�سح الدفع، ول 
ت�سقط الزكاة بالتفاق، ول ي�سح ق�ساء الدين بذلك 

بالتفاق")53(.
2(اإن الدائن ماأمور بال�سدقة الواجبة، وباأن يت�سدق 
على اأهل ال�سدقات من زكاته الواجبة مبا عليه منها 
فقد  �سدقة،  ي�سمى  ْين  الدَّ من  اإبراوؤه  كان  فاإذا 

اأجزاأه)54(.
ْين  الدَّ من  الإبراء  احت�ساب  جواز  الثالث:  الراأي 
وهو  وح�سب،  الزكاة  ن�سبة  بقدر  ولكن  الزكاة،  من 
على  َدْين  له  كان  "  اإذا  قال:  تيمية، حيث  ابن  راأي 

قدر  عنه  ي�سقط  اأن  يجوز  فهل  الزكاة،  ي�ستحق  من 
ْين؟ فهذا  الدَّ ْين، ويكون ذلك زكاة ذلك  الدَّ زكاة ذلك 
اأظهرهما  اأحمد وغريه،  للعلماء يف مذهب  فيه قولن 
قد  وهنا  املوا�ساة،  على  مبناها  الزكاة  لأن  اجلواز، 
ماله  كان  اإذا  ما  بخالف  يلك،  ما  جن�ص  من  اأخرج 
عينا واأخرج دينا، فاإن الذي اأخرجه دون الذي يلكه، 
فكان مبنزلة اإخراج اخلبيث عن الطيب وهذا ل يجوز، 
ِبيَث ِمْنُه ُتنِفُقوَن}،  ُموْا اخْلَ كما قال تعاىل: {َوَل َتَيمَّ
ل  ماله  جن�ص  من  يخرج  اأن  ي  املزكِّ على  كان  ولهذا 
ثمر وحنطة جيدة مل  له  كان  فاإذا  منه،  اأدنى  يخرج 
كان  لو  ذلك:  ومثال   .)55(" دونها  هو  ما  عنها  يخرج 
اأموال  زكاة  وكانت  دينار،  األف  اآخر  على  ل�سخ�ص 
الدائن األف دينار اأو اأكرث، فال يحق له احت�ساب دينه 
من الزكاة واإبراء املدين، وغاية ما يحق للدائن اإبراء 
ْين التي على املدين،  املدين ما عليه مبقدار زكاة الدَّ
وهي خم�سة وع�رسون دينارا. وا�ستدل ابن تيمية 
املوا�ساة  على  مبناها  الزكاة  اإن  باملعقول:  لقوله 

،وهنا قد اأخرج من جن�ص ما يلك")56(.
الراأي الرابع

ْين مـن الزكـاة، وهـو  كراهـة احت�ساب الإبراء مـن الدَّ
مهدي)57(،  بن  الرحمن  وعبد  الثـوري،  �سفيان  راأي 

ومل اأقف على اأدلة لهم على هذا القول
املبحث الثالث: املناق�سة والرتجيح

�سلى  اهلل  ر�سول  �سنة  اأنَّ  قولهم  اإن  الأول:  -الدليل 
كانت  ال�سدقة  يف  ال�سحابة  وعمل  و�سلم،  عليه  اهلل 
ثبت  فقد  ا�ستدلل قوي،  الفعل، هو  على خالف هذا 
من  رجاًل  ا�ستعمل  و�سلم   عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن 
ال�سدقات  َقِدَم بعد جمع  ال�سدقة، فلما  الأزد جلمع 
عليه  اهلل  �سلى  قال  ل،   اأهدي  وهذا  لكم،  هذا  قال: 
فينظر  اأمه  بيت  اأو  اأبيه  بيت  يف  "فهال جل�ص  و�سلم: 
اأحد منه  ياأخذ  اأم ل؟ والذي نف�سي بيده ل  له  ُيهدى 
اإن  رقبته،  على  يحمله  القيامة  يوم  به  اإل جاء  �سيئا 

مناق�سة اأدلة القول الأول بعدم اجلواز:
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كان بعريا له ِرغاء، اأو بقرة لها ُخوار، اأو �ساة تيعر، 
ثم رفع بيده وقال: اللهم هل بلَّغت، اللهم هل بلَّغت، 
نَّة قب�ص الزكاة من الأغنياء، ثم  ثالثا")58(. فكانت ال�سُّ
توزيعها على امل�ستحقني، بعد ذلك.  لكن ُيَرّد على هذا 

الدليل من وجوه: 
من  الإبراء  ينع  مل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي   )1
عليه  اهلل  �سلى  وقال  الزكاة،  من  واحت�سابه  ْين  الدَّ
َم  َحرَّ َوَما  َحاَلٌل  َفُهَو  ِكَتاِبِه  يف   ُ اهللَّ اأََحلَّ  " َما  و�سلم: 
 ِ َفُهَو َحَراٌم َوَما �َسَكَت َعْنُه َفُهَو َعاِفَيٌة َفاْقَبلُوا ِمَن اهللَّ

َ مَلْ َيُكْن َن�ِسيًّا")59(. َعاِفَيَتُه َفاإِنَّ اهللَّ
اأمرًا،  اأراد  اإذا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  2(كان 
ياأمر به وي�سيعه، واإّل تركه، ومن هذا م�ساألة اإيجاب 
ابن  قال  حيث   ، املراأة  مل�ص  عند  عدمه  من  الو�سوء 
تيمية يف ذلك:  "فاإن الرجل ل يزال يناول امراأته �سيئا 
وتاأخذه بيدها، واأمثال ذلك ما يكرث ابتالء النا�ص به، 
ياأمر  النبي  لكان  واجبا  ذلك  من  الو�سوء  كان  فلو 
ذلك  َلُنِقل  فعل  ولو  ذلك،  وي�سيع  بعد مرة  بذلك مرة 
من  اأحد  عنه  َيْنُقل  مل  فلّما  الآحاد،  باأخبار  ولو  عنه، 
ذلك  ب�سيء من  امل�سلمني  اأحدًا من  اأمر  اأنه  امل�سلمني 

مع عموم البلوى به، ُعِلَم اأنَّ ذلك غري واجب")60(. 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عمل  الفقهاء  3(خالف 
باإيجاب  ال�سابق  املثال  و�ساأورد  الأمور،  بع�ص  يف 
فذهب احلنفية،  املراأة:  مل�ص  عدمه حال  الو�سوء من 
واحلنبلية يف رواية، اإىل اأن اللم�ص املق�سود بقول اهلل 
عز وجل: {اأو لم�ستم الن�ساء})61(، هو اجلنابة)62(. 
بينما ذهب ال�سافعية)63(، واحلنبلية يف رواية ثانية)64(، 
اللم�ص،  حقيقة  هو  الآية  يف  املق�سود  اللم�ص  اأنَّ  اإىل 

وهو مالقاة الب�رسة للب�رسة.   
اإىل  ثالثة)66(،  رواية  يف  واحلنبلية  املالكية)65(،  وذهب 

اعتبار ال�سهوة باللم�ص هي التي تنق�ص الو�سوء. 
اهلل  �سلى  النبي  فعل  وجود  مع  اخلالف  هذا  َوُوِجَد 
 " عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة  قالت  حيث  و�سلم،  عليه 
اأنام بني يدي ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم  كنت 

ِرْجليَّ  فقب�ست  �سجد غمزين  فاإذا  ِقْبَلِتِه  يف  وِرْجالي 
فاإذا قام ب�سطتهما، قالت: والبيوت يومئذ لي�ص فيها 
م�سابيح")67(. فقد م�ص �سلى اهلل عليه و�سلم عائ�سة 
للو�سوء  ناق�سًا  املراأة  مل�ص  كان  ولو  ي�سلي،  وهو 

لبطل الو�سوء وال�سالة. 
مل  الذي  و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  فعل  4(خمالفة 
يقول  كما  الأوىل  خالف  هو  مق�سود،  نهي  فيه  يرد 

مًا.  رَّ علماء الأ�سول)68(، ولي�ص حُمَ
5(مل حت�سل حادثة م�سابهة يف ع�رس النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم، ومل ُي�ساأل عن ذلك، ولو ح�سل لُنِقل اإلينا 

ولو بخرب اآحاد.
ْين، ل  -الدليل الثاين: قولهم باأنَّ اأداء الزكاة عن الدَّ
فقد  منه  املديون  اأبراأه  وحني  القب�ص،  بعد  اإل  جتب 
دليل  عنه.هذا  الزكاة  اأداء  يلزمه  فال  القب�ص  انعدم 
ين  قوي: فقد اتفق الفقهاء على اأنَّ اأداء الزكاة عن الدَّ
غري مرجو الأداء، وهو ما كان على مع�رس م�ستحق 
للزكاة، ل تكون اإل بعد قب�سه، لعدم متام امللك، ولأنه 
يزكيه)69(،  قب�سه  فاإذا  به،  النتفاع  على  مقدور  غري 
على  قب�سه  بعد  زكاته  يف  الفقهاء  اآراء  اختلفت  وقد 
حتى  ْين  الدَّ يف  زكاة  ل  الأول:  القول  اأقوال:  ثالثة 
ه مال  ي�سل �ساحبه، ويحول عليه احلول، فيزكيه كاأنَّ
جديد، وهو قول احلنفية)70(،  واحلنبلية يف رواية)71(، 

والظاهرية)72(، وال�سيعة الإمامية)73(. 
يه اإذا قب�سه ملا م�سى من ال�سنني،  القول الثاين: يزكِّ
الرواية  يف  واحلنبلية  ال�سافعية)74(،  قول  وهو 
الأخرى)75(، ملا روي عن علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل 
اإذا  ه  فليزكِّ " اإْن كان �سادقًا  املظنون:  ين  الدَّ عنه يف 

قب�سه ملا م�سى")76(.
اإذا  يه  يزكِّ الزكاة  فيه  ما  كان  اإْن  الثالث:  القول 
قب�سه لعام واحد، واإْن اأقام عند املدين اأعوامًا، وهو 

قول املالكية)77(.
بعد  اإل  ى  ُيَزكَّ ل  ين  الدَّ فاإنَّ  ال�سابقة  الأقوال  ومن 

َقْب�ِسِه اتفاقًا. 
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ْين حق، واحلقوق ل  الدَّ باأنَّ  الثالث: قولهم  -الدليل 
جتري جمرى الزكاة، فالزكاة ل تكون اإل من ملك، 

ين تنتفي فيه حقيقة امللك: والدَّ
ي حقيقة،  ْين حق مال، فهو مال املزكِّ ُيناق�ص باأنَّ الدَّ
فيه،  الزكاة  يد غريه، فال مانع من جريان  ولكنه يف 
مال  حق  " الكفارة   : باأنَّ اأنف�سهم  املانعون  قال  وقد 
يجب هلل تعاىل، فجرى جمرى الزكاة")78(، فاحلقوق 
ينفي  ْين  الدَّ كان  الزكاة.ولو  جمرى  جتري  املالية 
ومَلَا  به،  املطالبة  الدائن  ا�ستطاع  ملا  املِلك،  حقيقة 
فيه  ما  اإىل  الإ�سالم  يدعو  فال  املداينة،  الإ�سالم  اأباح 
حتى  ناق�سًا  فيه  ت�رسفه  يبقى  ولكن  للِملك،  اإتالف 
ليل  ى زكاته، كما مرَّ يف الدَّ ي�ستوفيه، فاإْن ا�ستوفاه اأدَّ

ال�سابق.
الزكاة، بحيث  بد من قب�سني يف  الرابع: ل  -الدليل 
الزكاة  �رسوط  من  لأن  ُيْقِب�ُسه؛  ثمَّ  ين،  الدَّ َيْقِب�ص 
الإيتاء، وهذه ال�سورة لي�ست اإيتاء لها.قول: ل بد من 
الدليل:  قب�سني يف الزكاة، مردود، قال �ساحب هذا 
له بقب�سه من نف�سه، ثم ي�رسفه من نف�سه،  " اإن وكَّ
ال�رسع  عنه  يناأى  بالألفاظ  تالعب  فهذا  يجوز")79(، 
احلكيم. وقولهم: من �رسوط الزكاة الإيتاء، �سحيح، 

فهذا اأ�سل ل جدال فيه، وذلك لعدة اأمور:
الكرمي  القراآن  يف  الزكاة(  واآتوا   ( لفظة  1(جاءت 
يقت�سي  اأمر  )اآتوا(  والفعل  مرة)80(،  ع�رسة  اثنتي 

الوجوب، فمحل الوجوب يف الزكاة نف�ص الإيتاء)81(.
مفعوله،  اإثبات  يف  الإعطاء  من  اأقوى  2(الإيتاء 
فالإيتاء قد يكون واجبًا، وقد يكون تف�ساًل، بخالف 
ل، ولذا ُخ�صَّ  ه ل يكون اإّل مبح�ص التف�سُّ الإعطاء فاإنَّ
لفظ الإيتاء يف دفع ال�سدقات)82(، فالإيتاء فيه اإعطاء 

وزيادة.
تعاىل:          اهلل  قال  فقد  الأخذ،  بعد  اإّل  يكون  ل  3(الإيتاء 
ِبَها  يِهم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ �َسَدَقًة  اأَْمَواِلِهْم  ِمْن  ُخْذ   }
�َسِميٌع  َواهلّلُ  لَُّهْم  �َسَكٌن  �َساَلَتَك  اإِنَّ  َعَلْيِهْم  َو�َسلِّ 
تلك  زكاة  مقدار  اأموالهم  من  ُخذ  اأي  َعِليٌم})83(، 

الأموال)84(.
ه عندما بعث  4(ثبت عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنَّ
اإىل  " ادعهم  له:  قال  اليمن  اإىل  اهلل عنه  معاذًا ر�سي 
�سهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأين ر�سول اهلل، فاإن هم اأطاعوا 
لذلك فاأعلمهم اأن اهلل قد افرت�ص عليهم خم�ص �سلوات 
يف كل يوم وليلة، فاإن هم اأطاعوا لذلك فاأعلمهم اأن اهلل 
افرت�ص عليهم �سدقة يف اأموالهم توؤخذ من اأغنيائهم 
وترد على فقرائهم")85(، فقد بنيَّ النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم اأن الزكاة �سيء يوؤخذ فرُيّد، فالرد هو الإيتاء. 
اأنه  على  يتخرج  هذا  باأنَّ  ذلك  على  الرد  يكن  ولكن 
اآتاه ما يف ذمته، فهو اإقبا�ص حكمًا، فكاأنه اأخذه منه، 
ه:  فه �ساحب البدائع باأنَّ ين كما عرَّ ه اإليه، لأنَّ الدَّ وردَّ

الذمة")86(. يف  حكمي  " مال 
-الدليل اخلام�ص: قولهم باأنَّ ا�ستح�سار نية الزكاة 
مل  واملربئ  �رسط،  مل�ستحقها  دفعها  اأو  عزلها  عند 
يكن عقد النية عندما اأدان الفقري. هذا القول ل دللة 
يقولون  الدليل  هذا  اأوردوا  الذين  فاحلنبلية  فيه؛ 
له  الفقري  اإىل  ال�رسف  لأن  الزكاة؛  نية  با�ستح�سار 
ال�سافعية:  التمييز)87(.وقال  نية  من  بد  فال  جهات، 
تقديها  يجوز  ول  فع،  الدَّ حال  الزكاة  نية  وقت  اإنَّ 
عليه)88(. وقال املالكية: وجبت نية الزكاة عند عزلها، 
هنا  التمييز  نية  ظهرت  مل�ستحقها)89(.قد  دفعها  اأو 
اأدان الفقري مل  اأنَّ الدائن عندما  للمع�رس املدين، كما 

يكن وقت اأداء زكاة اأمواله قد حان.
ْين  -الدليل ال�ساد�ص: ا�ستدللهم بالقيا�ص على بيع الدَّ

ْين: هذا قيا�ص مردود، باأربعة وجوه: بالدَّ
ين لي�ص هناك ما ينعه، حيث قال  ين بالدَّ الدَّ 1(بيع 
ين لي�ص فيه ن�ص عام ول  ين بالدَّ ابن القيِّم: " بيع الدَّ
بالكالئ،  الكالئ  بيع  عن  النهي  ورد  واإمنا  اإجماع، 
اأ�ْسَلَم  لو  كما  ُيْقَب�ص،  مل  الذي  ر  املوؤخَّ هو  والكالئ 
ر فهذا ل يجوز  �سيئا يف �سيء يف الذمة وكالهما ُموؤَخَّ

بالتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ")90(.
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  " اأن  عمر:  ابن  2(حديث 
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حديث  هو  بالكالئ")91(،  الكالئ  بيع  عن  نهى  و�سلم 
�سعيف ل يحتج به.

ْين، يكون بني �سخ�سني، اأّما اإبراء  ْين بالدَّ 3(بيع الدَّ
املع�رس واحت�سابه من الزكاة، فلي�ص بيع دْين بَدْين، 
ول ُيقال هو بيع ِلَدْين اهلل تعاىل ِبَدْين العبد، فال يت�سبه 

املخلوق باخلالق.
اأنَّهم  اإل  ين،  بالدَّ ين  الدَّ بيع  حتريهم  من  4(بالرغم 
ين -  مل ياأخذوه على اإطالقه، فقد اعتربوا حوالة الدَّ
ة – من امل�سائل امل�ستثناة من  نقل َدْين من ذمة اإىل ذمَّ
ْين، فالبائع املُحيل، وامل�سرتي املُحتال،  ْين بالدَّ بيع الدَّ
اأن  َدْين املُحتال، ب�رسط  َدْين املُحيل، والثمن  واملبيع 
زوها للحاجة، ولأنها معروف،  ْين حاّلً، فجوَّ يكون الدَّ
اإبراء  يجيزون  ل  فلماذا  اإرفاق)92(.  عقد  واعتربوها 
ْين واحت�سابه من الزكاة، وهو من باب  املع�رس من الدَّ

املعروف، والإرفاق، و�سد احلاجة اأي�سًا؟!.
-الدليل ال�سابع: قولهم باأنَّ الدائن اأراد وقاية ماله 
يقبل  ول  هلل،  حق  والزكاة  حت�سيله،  من  الياأ�ص  عند 
اهلل تعاىل اإل اخلال�ص، يف امل�ساألة نقطتان:الأوىل: باأنَّ 
الدائن اأراد وقاية ماله: فقد تقرر عند مناق�سة الدليل 
واإْن  ُيْقَب�ص،  حتى  ْين  الدَّ على  زكاة  ل  ه  باأنَّ الثاين 
الدائن هذا لكي ل ُيخرج من ماله، زكاة ما يف  د  َتَعمَّ
ب من  يده من اأموال، فقد حتايل على ال�رسع، للتهرُّ
دفع الزكاة، ويكون قد دخل حتت قول النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم : "َما ِمْن �َساِحِب َكْنٍز َل ُيوؤَدِّي َزَكاَتُه 
َفُيْكَوى  �َسَفاِئَح  َفُيْجَعُل  َم  َجَهنَّ َناِر  يِف  َعَلْيِه  اأُْحِمي  اإِلَّ 
َيْوٍم  يِف  ِعَباِدِه  َبنْيَ  اهلل  َيْحُكَم  َحتَّى  َوَجِبيُنُه  َجْنَباُه  ِبَها 
ا اإِىَل  مَّ َكاَن ِمْقَداُرُه َخْم�ِسنَي اأَْلَف �َسَنٍة ُثمَّ ُيَرى �َسِبيَلُه اإِ
ا اإِىَل النَّاِر ")93(. الثانية: اأنَّ الزكاة حق هلل:  ِة َواإِمَّ نَّ اجْلَ
فال ي�سلم هذا القول، لأنَّ الزكاة حق اأوجبه اهلل تعاىل 
اأَْمَواِلِهْم  يِف  َوالَِّذيَن   } يقول:  تعاىل  فاهلل  مل�ستحقيها، 
املعلوم  واحلق  َوامْلَْحُروِم})94(،  اِئِل  لِّل�سَّ ْعلُوٌم،  مَّ َحقٌّ 
هو الزكاة التي بنيَّ ال�رسع قدرها وجن�سها ووقتها، 

لأنَّ غريها من ال�سدقات لي�ص مبعلوم)95(.

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قول  الأول:  -الدليل 
النا�ص عليه فلم  "، فت�سدق  َعَلْيِه  ُقوا  " َت�َسدَّ و�سلم: 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقال  َدْيِنه  وفاء  ذلك  يبلغ 
و�سلم لغرمائه: " ُخُذوا َما َوَجْدُتْ َوَلْي�َص َلُكْم اإِل َذِلَك 
اإبراء  احت�ساب  على جواز  فيه  دللة  ل  دليل  هذا   ."
ْين من الزكاة، وذلك:  اأوًل: ُينع اأن يكون املراد  الدَّ
قوا(، الزكاة، لأنَّ لفظ ال�سدقة اأعم من  بكلمة )ت�سدَّ
و�سدقة  الفطر،  و�سدقة  الزكاة،  فت�سمل  الزكاة، 
فال  الزكاة،  بها  املراد  اأن  جدًل  �ُسلِّم  ولو  التطوع، 
اأن  يفيد  ظاهره  بل  ين؛  الدَّ من  الإبراء  احلديث  يفيد 
قوا عليه، باأن يلِّكوه من زكاة مالهم، بدليل ما  يت�سدَّ
ذلك  يبلغ  فلم  عليه  النا�ص  )فت�سدق  احلديث  يف  جاء 
وفاء دينه(.  ثانيًا: ل عالقة له باإ�سقاط دين الزكاة، 
اإذ الزكاة ل تقع اإل بالنية)96(، واأخذ الدائن غري كامل 

حقه ل دليل على اأنه نوى الزكاة يف الباقي.
هو  الوديعة  دراهم  على  القيا�ص  الثاين:  -الدليل 
غري  الوديعة  قب�ص  لأنَّ  املوؤثِّر،  الفارق  مع  قيا�ص 

ْين م�سمون اتفاقًا)98(. م�سمون)97(، وقب�ص الدَّ
بال�سدقة  ماأمور  الدائن  باأن  الثالث:  -الدليل 
الواجبة، وباأن يت�سدق على اأهل ال�سدقات من زكاته 
ْين  الدَّ من  اإبراوؤه  كان  فاإذا  منها،  عليه  مبا  الواجبة 
للظاهرية،  ليل  الدَّ هذا  اأجزاأه.  فقد  �سدقة،  ي�سمى 
له  كان  " وَمن  "املحلى":  كتابه  ابن حزم يف  ويقول 
على غريه َدْين ف�سواء كان حال اأو موؤجال، عند مليء 
مقر يكنه قب�سه اأو منكر، اأو عند عدمي مقر اأو منكر، 
كل ذلك �سواء، ول زكاة فيه على �ساحبه، ولو اأقام 
به  ا�ستاأنف  قب�سه  فاإذا  يقب�سه،  حتى  �سنني  عنه 
فاإن قب�ص منه مال  الفوائد، ول فرق،  حول ك�سائر 
جتب فيه الزكاة فال زكاة فيه ل حينئذ ول بعد ذلك، 
ففي  �سواء")99(.  ذلك  يف  والف�سة  والذهب  املا�سية 
ْين  الدَّ الزكاة يف  تناق�ص وا�سح، فكيف يجيز  كالمه 
ة يف مو�سع اآخر من كتابه؟. يف مو�سع، وينعها ب�سدَّ

مناق�سة اأدلة القول الثاين القائلني باجلواز

2011 ،(69  -  47( ص   العدد)1)،   ،  (6( اجمللد   ، للبحوث  اخلليل  جامعة  جملة   ... احتساب  ،حكم  اهلنيين  احلميد  د،عبد 



57

مناق�سة دليل ابن تيمية
ولكن  الزكاة،  من  ْين  الدَّ من  الإبراء  احت�ساب  جواز 
على  مبناها  الزكاة  لأن  وح�سب؛  الزكاة  ن�سبة  بقدر 

املوا�ساة وهنا قد اأخرج من جن�ص ما يلك:
ولكن  الزكاة،  من  ْين  الدَّ من  الإبراء  احت�ساب  جواز 
على  مبناها  الزكاة  لأن  وح�سب،  الزكاة  ن�سبة  بقدر 

املوا�ساة وهنا قد اأخرج من جن�ص ما يلك:
هذا قول وجيه، فالدائن ماأمور باأداء الزكاة، واملدين 
املُع�رس من ي�ستحق الزكاة، فتكون يف يده، والزكاة 
مبناها على املوا�ساة، فقد وا�ساه بفعله هذا، واأخرج 
من جن�ص ما يلك، من مال الزكاة، ففي كالمه اأربعة 

اأمور ت�ستحق التوقف عندها: 
ْين، تتحقق فيه  الأمر الأول: قوله: بقدر زكاة ذلك الدَّ

فائدتان:
1( كاأنَّ الدائن يف هذه احلالة ا�سرتد جزءًا من ماله، 

فح�سلت له فائدة من ذلك.
الزكاة،  م�ستحقي  من  اآخرين  ا�ستفادة  2(تتحقق 
تذهب  الزكاة  عليها  وجبت  التي  اأمواله  بقية  فزكاة 

اإىل م�ستحقني للزكاة غري املدين. 
الأمر الثاين: قوله: الزكاة مبناها على املوا�ساة:

وا�ساه  فُيقال:  امل�ساركة،  مبعنى  اللغة  يف  فاملوا�ساة 
اأ�سوته  جعله  اأو  فيه،  و�ساركه  منه،  اأناله  ماله،  من 
اإىل  "الإح�سان  �رسعًا:  املوا�ساة  واأّما  فيه)100(. 

الغري")101(، واملوا�ساة والإح�سان من التقوى)102(.
اإّل يف  للموا�ساة، واملوا�ساة ل تكون  فالزكاة وجبت 
ماأمور  املالية  فاملوا�ساة  الن�ساب،  وهو  بال،  له  مال 
ليتمكن  الزكاة  يف  الغنى  ُيعترب  ولهذا  �رسعًا،  بها 
يحتمل  ل  الن�ساب  دون  ما  لأنَّ  املوا�ساة؛  من  الغني 
ن�سابًا  يلك  ل  من  ولأنَّ  قليل،  مال  ه  لأنَّ املوا�ساة؛ 
ما  والزكاة  املوا�ساة،  اإىل  حُمتاج  والفقري  فقري، 
)103(.  ولبن القيِّم  �رُسع تنبيها على مكارم الأخالق 
من   " قال:  حيث  الذَّهب،  مباء  ُيكتب  كالم  هذا  يف 
ال�سارع  فاإن  للم�سالح،  ومراعاتها  ال�رسيعة،  كمال 

للمال،  وطهرة  للفقراء،  موا�ساة  الزكاة  اأوجب 
العبد  باإخراج حمبوب  اإليه،  للرب، وتقربا  وعبودية 
له، واإيثار مر�ساته، ثم فر�سها على اأكمل الوجوه، 
ومل  الأموال،  باأرباب  واأرفقها  للم�ساكني،  واأنفعها 
التي  الأموال  يف  فر�سها  بل  مال،  كل  يف  يفر�سها 
حتتمل املوا�ساة، ويكرث فيها الربح، والدر والن�سل، 
ول  ماله،  من  اإليه  العبد  يحتاج  فيما  يفر�سها  ومل 
وداره،  ومركوبه،  واإمائه،  كعبيده،  عنه،  له  غنى 
اأجنا�ص  اأربعة  يف  فر�سها  بل  و�سالحه،  وثيابه، 
والذهب  والثمار،  والزروع  املوا�سي،  املال،  من 
اأموال  اأكرث  هذه  فاإن  التجارة،  وعرو�ص  والف�سة، 
وهي  فيها،  ت�رسفهم  وعامة  بينهم  الدائرة  النا�ص 
 " اآخر:  مو�سع  يف  املوا�ساة")104(. وقال  التي حتتمل 
ر ال�سارع ملا  وملا مل يكن كل مال يحتمل املوا�ساة، قدَّ
رة، ل جتب الزكاة يف اأقل  يحتمل املوا�ساة ُن�ُسبًا مقدَّ
منها، ثم ملَّا كانت تلك الن�سب تنق�سم اإىل ما ل يجحف 
املوا�ساة ببع�سه، اأوجب الزكاة منها، واإىل ما يجحف 
املوا�ساة ببع�سه، فجعل الواجب من غريه، كما دون 
اخلم�ص والع�رسين من الإبل، ثم ملا كانت املوا�ساة ل 
حتتمل كل يوم، ول كل �سهر، اإذ فيه اإجحاف باأرباب 
الأموال، جعلها كل عام مرة، كما جعل ال�سيام كذلك، 
ي�سق فعلها كل يوم وظفها كل  ل  ال�سالة  وملا كانت 
كل  وجوبه  تكرر  ي�سق  احلج  كان  وملا  وليلة،  يوم 
الزكاة  كانت  فلّما  العمر")105(.  وظيفة  جعله  عام، 
من  والإنالة  امل�ساركة،  وهي  املوا�ساة،   على  مبناها 
ْين  الدَّ اإبراء  فاحت�ساب  الغري،  اإىل  والإح�سان  املال،  
ْين من الزكاة متام املوا�ساة . الأمر الثالث:  بقدر الدَّ
قوله: من جن�ص ما يلك: لأنَّ الأ�سل اأن ُيخرج املرء 
عند  الزكاة  فيه  وجبت  الذي  املال  نف�ص  من  الزكاة 
�سلى  النبي  بحديث  وا�ستدلوا  الفقهاء)106(،  جمهور 
�َساًة  اأَْرَبِعنَي  ُكلِّ  يِف  اْلَغَنِم  َويِف   ... "  : اهلل عليه و�سلم 
َف�َساَتاِن  َواِحَدًة  َزاَدْت  ْن  َفاإِ َوِماَئٍة،  يَن  ِع�رْسِ اإِىَل  �َساٌة 
، َفاإِْن َزاَدْت َواِحَدًة َعَلى امْلِاَئَتنْيِ َفِفيَها َثاَلُث  اإِىَل ِماَئَتنْيِ
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�ِسَياٍه اإِىَل َثاَلِثِماَئٍة، َفاإِْن َكاَنِت اْلَغَنُم اأَْكرَثَ ِمْن َذِلَك َفِفي 
ُكلِّ ِماَئِة �َساٍة �َساٌة ...")107(. ولكن الفقهاء اختلفوا يف 
حكم اإخراج القيمة عن الزكاة املن�سو�ص عليها على 
ثالثة اأقوال: القول الأول: ل يجوز اإخراج القيمة عن 
جمهور  قول  وهو  بحال،  عليها  املن�سو�ص  الزكاة 

الفقهاء)108(.
القول الثاين: ل يجوز اإخراج القيمة يف الزكاة اإّل اإذا 
كانت هناك �رسورة، اأو م�سلحة راجحة، وهو قول 

لل�سافعية)109(، وابن تيمية من احلنبلية)110(.
الزكاة  يف  القيمة  اإخراج  يجوز  الثالث:  القول 
احلنفية)111(.   راأي  وهو  مطلقًا،  عليها  املن�سو�ص 
وا�ستدل اأ�سحاب الأقوال الثالثة بحديث واحد، وهو 
ِعْنَدُه  َبَلَغْت  " َمْن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قول 
ِعْنَدُه َجَذَعٌة َوِعْنَدُه  َوَلْي�َسْت  َذَعِة،  ِمَن الإِِبِل �َسَدَقُة اجْلَ
اإِِن  َمَعَها �َساَتنْيِ  َوَيْجَعُل  ُة  قَّ احْلِ ِمْنُه  ُتْقَبُل  َها  َفاإِنَّ ٌة،  ِحقَّ
ِعْنَدُه  َبَلَغْت  َوَمْن  ِدْرَهًما،  يَن  ِع�رْسِ اأَْو  َلُه  َتا  ا�ْسَتْي�رَسَ
َذَعُة،  اجْلَ َوِعْنَدُه  ُة  قَّ احْلِ ِعْنَدُه  َوَلْي�َسْت  ِة  قَّ احْلِ �َسَدَقُة 
يَن  ِع�رْسِ ُق  امْلُ�َسدِّ َوُيْعِطيِه  َذَعُة،  اجْلَ ِمْنُه  ُتْقَبُل  َها  َفاإِنَّ
ِة  قَّ احْلِ �َسَدَقُة  ِعْنَدُه  َبَلَغْت  َوَمْن   ، �َساَتنْيِ اأَْو  ِدْرَهًما 
َها ُتْقَبُل ِمْنُه ِبْنُت َلُبوٍن،  َوَلْي�َسْت ِعْنَدُه اإِلَّ ِبْنُت َلُبوٍن َفاإِنَّ
يَن ِدْرَهًما ، َوَمْن َبَلَغْت �َسَدَقُتُه  َوُيْعِطى �َساَتنْيِ اأَْو ِع�رْسِ
ُة َوُيْعِطيِه  قَّ َها ُتْقَبُل ِمْنُه احْلِ ٌة َفاإِنَّ ِبْنَت َلُبوٍن َوِعْنَدُه ِحقَّ
، َوَمْن َبَلَغْت �َسَدَقُتُه  يَن ِدْرَهًما اأَْو �َساَتنْيِ ُق ِع�رْسِ امْلُ�َسدِّ
َها  نَّ َفاإِ ا�ٍص،  خَمَ ِبْنُت  َوِعْنَدُه  ِعْنَدُه،  َوَلْي�َسْت  َلُبوٍن  ِبْنَت 
ِدْرَهًما  يَن  ِع�رْسِ َمَعَها  َوُيْعِطي  ا�ٍص  خَمَ ِبْنُت  ِمْنُه  ُتْقَبُل 
. فاأ�سحاب القول الأول بعدم اجلواز  )112(" اأَْو �َساَتنْيِ
قالوا: اإن احلق هلل تعاىل، وعلقه على ما ن�ص عليه، فال 

يجوز نقل ذلك اإىل غريه)113(.
اإخراج  يف  ا�سرتطوا  الذين  الثاين  القول  واأ�سحاب 
القيمة يف الزكاة اأن تكون هناك �رسورة، اأو م�سلحة 
ول  حاجة  لغري  القيمة  اإخراج  "لأنَّ  قالوا:  راجحة، 
ر النبي �سلى  م�سلحة راجحة منوع منه، ولهذا قدَّ
اهلل عليه و�سلم اجلربان ب�ساتني، اأو ع�رسين درهما، 

ز اإخراج القيمة  ومل يعدل اإىل القيمة، ولأنه متى جوَّ
اأنواع رديئة، وقد يقع يف  اإىل  املالك  مطلقا فقد يعدل 
املوا�ساة،  على  مبناها  الزكاة  ولأن  �رسر،  التقومي 
وهذا معترب يف قدر املال وجن�سه، واأما اإخراج القيمة 
به")114(.  باأ�ص  فال  العدل،  اأو  امل�سلحة،  اأو  للحاجة، 
واأّما اأ�سحاب القول الثالث بجواز اإخراج القيمة يف 
"قوله �سلى  قالوا:  مطلقًا،  عليها  املن�سو�ص  الزكاة 
توجد  عليه جذعة، ومل  و�سلم:  ومن وجب  عليه  اهلل 
عنده، وعنده حقة، دفعها و�ساتني، اأو ع�رسين درهما، 
وهذا ن�ص على جواز القيمة فيها، اإذ لي�ص يف القيمة اإل 
اإقامة �سيء مقام �سيء")115(. ويرتجح ل القول الثاين 
الذي ا�سرتط يف اإخراج القيمة يف الزكاة املن�سو�سة 
اأن تكون هناك �رسورة، اأو م�سلحة راجحة، ويوؤيد 
هذا ما ورد يف الأثر عن �سعد بن معاذ - ر�سي اهلل عنه 
ه قال لأهل اليمن: "ائتوين ِبَعِر�ص ثياب خمي�ص  - اأنَّ
يف   - – امللبو�ص  َلِبي�ص  اأو  الثياب-  من  –ال�سغري 
وخري  عليكم،  اأهون  والذرة،  ال�سعري  مكان  ال�سدقة 
باملدينة")116(.  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  لأ�سحاب 
فامل�سلحة الراجحة تتمثل يف قوله: " اأهون عليكم"، 
َفَجَلَب التي�سري لالأغنياء، وقال اأهون عليكم، ومل يقل 
ه اأراد معنى ت�سلُّط ال�سهولة عليهم)117(.  اأهون لكم؛ لأنَّ
ويف قوله: "خري لأ�سحاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
باملدينة"؛ اأي اأرفق بهم لأنَّ موؤنة النقل ثقيلة، فراأى 
الأخف يف ذلك خريًا من الأثقل، ولكون حاجتهم اإليها 
اأ�سّد)118(. هذه م�سلحة راجحة للفقري، من غري �رسر 
ي واأّما عرو�ص التجارة فجمهور الفقهاء  للغني املُزكِّ
على وجوب اإخراج قيمتها رعاية مل�سلحة الفقري)119(، 
فاأوجبوا  امل�ساألة،  هذه  يف  احتاطوا  احلنفية  اأنَّ  اإّل 
النقل اإىل اعتبار القيمة بحيث يكون يوم الأداء خوفًا 

من التحايل)120(.
عينا  ماله  كان  اإذا  ما  "بخالف  قوله:  الرابع:  الأمر 
يلكه،  الذي  دون  اأخرجه  الذي  فاإن  َدْينًا،  واأخرج 
قول  "، هو  الطيب  عن  اإخراج اخلبيث  فكان مبنزلة 
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زكاة  واحت�سبه  ْين  الدَّ من  اأبراأ  اإذا  فالإن�سان  ثاقب، 
عن  الرديء  اأخرج  ه  فكاأنَّ يده،  يف  التي  العني  عن 
هنا،  العني  كقيمة  لي�ست  ْين  الدَّ قيمة  لأنَّ  الطيب؛ 
املدين،  ذمة  يف  ْين  والدَّ يده،  يف  قائمة  ملكه  فالعني 
ْين دون  الدَّ ياأتي، ف�سار  ْين، وقد ل  الدَّ ياأتي هذا  قد 
ومع  لنق�سه،  عنها  بدًل  اإخراجه  يجوز  فال  العني، 
هناك  كانت  اإذا  الأعيان  عن  القيمة  اإخراج  يجيز  ه  اأنَّ
يف  يجيزها  ل  ه  اأنَّ اإّل  راجحة،  م�سلحة  اأو  �رسورة 
ْين واحت�سابه من الزكاة، لعدم وجود  الإبراء من الدَّ
مبثابة  واعتربه  هنا،  للدائن  وال�رسورة  امل�سلحة 
اإخراج اخلبيث عن الطيب،  واهلل اأعلم. بالإ�سافة اإىل 
ْين اإذا  ْين من الزكاة بقدر الدَّ اأنَّ يف احت�ساب اإبراء الدَّ
خال من املحاذير فيه م�سلحة للدائن، فقد �سان ماله، 
واأراح نف�سه من عناء املطالبة، ومنع النزاع، اإ�سافة 

اإىل الأجر والثواب الذي يح�سل عليه لقاء تي�سريه.

اأدلَّتهم �سيء من العرتا�ص.
ْين من  ثالثًا: راأي ابن تيمية بجواز احت�ساب اإبراء الدَّ
�سديد، وذلك  ْين، هو قول  الدَّ ذلك  بقدر زكاة  الزكاة 

 : لأنَّ
فيه  تتحقق  ْين،  الدَّ ذلك  زكاة  قدر  1(ا�سرتاطه 

م�سلحتان:
احلالة  هذه  يف  الدائن  فكاأنَّ  الدائن:  م�سلحة  الأوىل: 

ا�سرتد جزءًا من ماله، فح�سلت له الفائدة بذلك.
الثانية: م�سلحة م�ستحقي الزكاة: فزكاة بقية اأمواله 
التي وجبت عليها الزكاة تذهب اإىل م�ستحقني اآخرين 

للزكاة غري املدين. 
2(قوله: باأنَّ الزكاة مبناها على املوا�ساة، والتي هي 
هو  الفقهاء،  جمهور  راأي  وهو  الغري،  اإىل  الإح�سان 
الزكاة  من  ْين  الدَّ اإبراء  فباحت�ساب  قوي،  ا�ستدلل 

تتحقق فيه متام املوا�ساة.
3( قوله: من جن�ص ما يلك، متا�سيًا مع الأ�سل؛ لأنَّ 
الذي  املال  نف�ص  من  الزكاة  املرء  ُيخرج  اأن  الأ�سل 

وجبت فيه الزكاة عند جمهور الفقهاء.
4(واأّما قوله: "بخالف ما اإذا كان ماله عينا واأخرج 
هنا  ْين  الدَّ قيمة  لأنَّ  الإبداع؛  قمة  يف  قول  هو  َدْينًا، 
يده،  يف  قائمة  ملكه  فالعني  العني،  كقيمة  لي�ست 
ياأتي، ف�سار  ياأتي، وقد ل  ْين يف ذمة املدين، قد  والدَّ
ْين دون العني، واأ�سبح مبثابة اإخراج اخلبيث بدل  الدَّ

الطّيب.
يتبنيَّ  بقدر،  واملجيزين  املانعني  اأدلة  من  �سبق  ما 
باأنَّ يف اأدلَّة املانعني، ما هو قوّي ال�ستدلل، يدعو اإىل 
ين ل جتب اإّل بعد القب�ص، وبهذا  ترجيحه، فزكاة الدَّ
يكون الدائن اأخرج زكاة ما مل يجب، وحيث ل بد يف 
الزكاة من الإيتاء، فقد ا�ستدل املانعون بالأمر يف الآية 
الزكاة؛  من  ْين  الدَّ اإبراء  احت�ساب  جواز  عدم  على 

لأنها لي�ست اإيتاء على احلقيقة.
من  و�سالمته  تيمية،  ابن  ا�ستدلل  قوة  تظهر  كما 
بالقاعدة  العمل  احلالة  هذه  يف  فيتوجب  العرتا�ص. 

الرتجــيـــح
احت�ساب  م�ساألة  يف  الأقوال  جميع  اأدلة  اإىل  ُنظر  اإذا 

ْين من الزكاة، يتَّ�سح ما يلي: اإبراء الدَّ
اأوًل: اأدلة املانعني، وهم جمهور الفقهاء، مل ي�سلم من 

اأدلَّتهم اإّل قولن:
قب�سه،  بعد  اإّل  يجب  ل  ْين  الدَّ عن  الزكاة  1(اأداء 
وهذا حمل اتِّفاق بني الفقهاء، فاملجيزون قالوا بذلك 

اأي�سًا، وبهذا يكون الدائن اأخرج زكاة ما مل يجب.
للمدين  الدائن  واإبراء  الإيتاء،  الزكاة  �رسط  2(ِمْن 
قول  فهذا  لها،  اإيتاًء  لي�ص  الزكاة  من  واحت�سابه 
اهلل  فقول  الإيتاء،  الزكاة  يف  الأ�سل  لأنَّ  �سحيح؛ 
ول  الوجوب،  يقت�سي  اأمر  الزكاة(  واآتوا   ( تعاىل 
ُي�رسف الأمر عن الوجوب اإّل بقرينة كما يقول علماء 
لأنَّ  الزكاة  بدفع  ُخ�صَّ  الإيتاء  اأنَّ  الأ�سول)121(، كما 
النبي  �سنة  اأنَّ  ثبت  وقد  وزيادة،  الإعطاء  معنى  فيه 

-r- يف الزكاة، الأخذ ثم الإيتاء.
واحل�سن  الظاهرية،  وهم  املجيزين،  اأدلة  ثانيًا: 
من  ي�سلم  مل  الإمامية،  وال�سيعة  وعطاء،  الب�رسي، 
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الأ�سولية التي تقول: " فاإنَّ اجلمع اأوىل من الرتجيح 
للباحث  ح  يرتجَّ الأ�سول")122(.وعليه:  اأهل  باتِّفاق 
من  ْين  الدَّ اإبراء  احت�ساب  بجواز  تيمية؛  ابن  راأي 

ْين؛ ولكن مع الكراهة. الزكاة بقدر زكاة ذلك الدَّ
قرينتني  لوجود  اأوًل:  يلي:  ملا  بالكراهة  والقول 
�رسفتا عدم اجلواز "املنع" اإىل الكراهة، وهما قرينة 
املوا�ساة: وهي قرينة معتربة يف الزكاة، عند جمهور 
مل�سلحة  �رسعت  فالزكاة  امل�سلحة:  وقرينة  الفقهاء، 

الفقري.
ثانيًا: اأنَّ هذا الفعل هو خالف الأوىل؛ لأنَّ فعل النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم كان على عك�سه، وخالف الأوىل 
كراهة  مرجع  وهو  املكروه)123(،  اأق�سام  من  ق�سم 
التنزيه عند احلنفية)124(. ثالثًا: �سّدًا لذريعة التحايل 
على دفع الزكاة، فمن هذه احليل الباطلة املحرمة، اأن 
يكون له على رجل مال وقد اأفل�ص غريه، ويئ�ص من 
اأخذه منه، واأراد اأن يح�سبه من الزكاة، فاحليلة اأن 
يعطيه من الزكاة بقدر ما عليه، في�سري مالكا للوفاء، 
و�سقطت  برئ  اأوفاه  فاإذا  بالوفاء،  حينئذ  فيطالبه 
َعِلَم  فاإن  باطلة)125(.  حيلة  وهذه  الدافع،  عن  الزكاة 
ُيعطه؛  ْين مل  الدَّ اإّل بقدر ن�سبة ذلك  اأنَّ ذلك ل يجوز 
ها تكون قليلة ن�سبّيًا، فال طمع فيها لهذه احليلة،  لأنَّ
وعندما َيْعَلم بالكراهة يبتعد عن القدر اأي�سًا للكراهة 
اإْن كان من اأهل ال�سالح. لكن جواز احت�ساب اإبراء 
ْين مع الكراهة،  ْين من الزكاة بقدر زكاة ذلك الدَّ الدَّ
له �رسوط: 1(الإ�سالم: فيجب اأن يكون املدين م�سلمًا 
لأنَّ النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم عندما بعث معاذًا اإىل 
اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  �سهادة  اإىل  "ادعهم  له:  قال  اليمن 
واأين ر�سول اهلل، فاإن هم اأطاعوا لذلك فاأعلمهم اأن اهلل 
وليلة،  يوم  كل  يف  �سلوات  خم�ص  عليهم  افرت�ص  قد 
اأن اهلل افرت�ص عليهم  اأطاعوا لذلك فاأعلمهم  فاإن هم 
على  وترد  اأغنيائهم  من  توؤخذ  اأموالهم  يف  �سدقة 
فقرائهم")126(. وجه الدللة:  الزكاة توؤخذ من اأغنياء 

امل�سلمني، ثم ُترّد على فقرائهم.

2(الفقر: يجب اأن يكون املدين فقريًا عاجزًا عن �سداد 
قبي�سة  "يا  عليه و�سلم:  اهلل  النبي �سلى  لقول  دْينه، 
اإن امل�ساألة ل حتل اإل لأحد ثالثة، رجل حتمل حمالة 
ورجل  ي�سك،  ثم  ي�سيبها  حتى  امل�ساألة  له  فحلت 
اأ�سابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له امل�ساألة حتى 
عي�ص،  من  �سدادا  قال  اأو  عي�ص  من  قواما  ي�سيب 
ورجل اأ�سابته فاقة حتى يقول ثالثة من ذوي احلجا 
امل�ساألة  له  فحلت  فاقة،  فالنا  اأ�سابت  لقد  قومه  من 
حتى ي�سيب قواما من عي�ص اأو قال �سدادا من عي�ص، 
ياأكلها  �سحت  قبي�سة  يا  امل�ساألة  من  �سواهن  فما 

�ساحبها �سحتا")127(.
ْين َدْين قر�ص، ول يكون َدْين جتارة،  3(اأْن يكون الدَّ
ْين رغبة يف مزيد  خ�سية ا�سرت�سال التّجار يف البيع بالدَّ
احت�سبوها  يون  الدُّ اقت�ساء  اأعياهم  فاإذا  الربح،  من 
دفع  على  التحايل  من  فيه  ما  فيه  وهذا  الزكاة،  من 

الزكاة)128(.
يجوز  فال  الزكاة،  له  جتب  من  املدين  يكون  4(اأن 
فرع  اأو  لأ�سل  الزكاة،  من  واحت�سابه  ْين  الدَّ اإبراء 

من جتب نفقتهم على الدائن)129(. 
اخلامتة

م بيانه فيما يتعلَّق بحكم احت�ساب  ا�ستنادًا اإىل ما تقدَّ
النتائج  اإىل  الباحث  خل�ص  الزكاة،  من  ين  الدَّ اإبراء 
الآتية: 1(ُيق�سد بالإبراء: " تنازل �ساحب احلق عنه 
اإل ملانع"؛ والإبراء واإن كان اأ�سبه بالإ�سقاط، اإل اأنه 

حقيقة فيه معنى التمليك.
2(اختلف الفقهاء يف حكم احت�ساب الإبراء من الدين 
ه ل يجوز، وذهب  من الزكاة، فجمهور الفقهاء على اأنَّ
التابعني،  من  وعطاء  الب�رسي  واحل�سن  الظاهرية، 
من  تيمية  ابن  وذهب  جوازه،  اإىل  الإمامية  وال�سيعة 
وذهب  الزكاة،  ن�سبة  مبقدار  تقييده  اإىل  احلنبلية 
اإىل اعتبار  الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي  �سفيان 
مع  الزكاة  ن�سبة  مبقدار  جوازه  والراجح  الكراهة، 

الكراهة. 
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حديث جابر الطويل وق�سة اأبي الُي�رس، رقم احلديث 

.)3006(
29(ابن منظور، ل�سان العرب، )11/657(.

30(اجل�سا�ص، اأحمد، اأحكام القراآن، )2/204(.
31(الدردير، اأحمد، ال�رسح الكبري، )1/500(.

32(النووي، يحيى، املجموع، )6/199(. واخلطيب 
 .)2/400( املحتاج،  مغني  حممد،  ال�رسبيني، 
ال�رسواين،  حوا�سي  احلميد،  عبد  وال�رسواين، 

.)6/305(
 .)4/144( الفروع،  حممد،  مفلح،  ابن   )33

والبهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، )2/269(.

الهوام�ص
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34(ابن املرت�سى، اأحمد، التاج املذهب، )1/219(.
35(اطفي�ص، حممد، �رسح النيل، )3/252(.
36(  ابن �سالم، قا�سم، الأموال، )1/534(.
37(ال�رسخ�سي، حممد، املب�سوط، )3/36(.

38(اجل�سا�ص، اأحمد، اأحكام القراآن، )2/204(.
وابن   .)1/534( الأموال،  قا�سم،  �سالم،  ابن   )39

مفلح، حممد، الفروع، )4/144(.
40(ابن املرت�سى، اأحمد، التاج املذهب، )1/219(.

 .)6/199( املجموع،  يحيى،  41(النووي، 
والبهوتي، من�سور، ك�ساف القناع، )2/269(.

42( الدردير، اأحمد، ال�رسح الكبري، )1/500(.
43(اطفي�ص، حممد، �رسح النيل، )3/252(.
44( ابن �سالم، قا�سم، الأموال، )1/534(.

45(ابن حزم، علي، املحلى، )6/105(.
46(النووي، يحيى، املجموع، )6/199(. واحل�سن 
اإمام  الزاهد،  العابد،  القارئ،  الفقيه،  هو  الب�رسي 
اأهل الب�رسة، ولد باملدينة املنورة يف خالفة عمر بن 
وهو  عثمان  من  �سمع  وقد  عنه،  اهلل  ر�سي  اخلطاب 
يخطب، وراأى طلحة وعلّيًا، واأن�ص بن مالك، و�سمع 
مات  التابعني،  وكبار  ال�سحابة  من  كثري  خلق  من 
�سنة 110هـ. ينظر ال�سفدي، خليل، الوايف بالوفيات، 

.)12/190(
وعطاء   .)6/106( املحلى،  علي،  حزم،  ابن   )47
مكة،  اأهل  فتوى  اإليه  انتهت  رباح،  اأبي  ابن  هو 
مع  يده  قطعت  اأ�سّل،  اأفط�ص،  اأعرج،  اأ�سود،  وكان 
كثري  عاملًا،  فقيهًا،  ثقًة،  وكان  عمي،  ثم  الزبري،  ابن 
احلديث، اأدرك مائتي �سحابي، وقال عنه اأبو حنيفة: 
�سنة  مات  رباح،  اأبي  بن  عطاء  من  اأف�سل  راأيت  ما 
طبقات  الرحمن،  عبد  ال�سيوطي،  ينظر  114هـ. 

احلفاظ، )1/46(.
48( ابن حزم، علي، املحلى، )6/105(.

50(  ابن �سالم، قا�سم، الأموال، )1/533(.
51(  الر�سا، علي، فقه الر�سا، )1/80(.

 ،)3/1191( م�سلم،  �سحيح  م�سلم،  الني�سابوري، 
احلديث  رقم  ين،  الدَّ من  الو�سع  ا�ستحباب  باب 

.)1556(
53(النووي، يحيى، املجموع، )6/199(.

ابن حزم، علي، املحلى، )6/106(.  )54
55(ابن تيمية، اأحمد، جمموع الفتاوى، )25/84(.
56(ابن تيمية، اأحمد، جمموع الفتاوى، )25/84(.
 .)1/533( الأموال،  قا�سم،  �سالم،  ابن   )57
و�سفيان الثوري هو ابن �سعيد بن م�رسوق اأبو عبد 
اإمام،  عابد،  فقيه،  حافظ،  ثقة،  الكويف،  الثوري  اهلل 
عبد  امللك، وقال  عبد  بن  �سليمان  لد يف خالفة  حجة، 
اهلل بن املبارك: ما راأيت اأحدا اأعلم من �سفيان، مات يف 
الب�رسة �سنة 61هـ. ُينظر، ابن حجر، اأحمد، تقريب 
هو  مهدي  بن  الرحمن  وعبد   .)1/244( التهذيب، 
ابن ح�سان بن عبد الرحمن اأبو �سعيد العنربي، �سمع 
الثوري ومالكا، روى عنه عبد اهلل بن املبارك وغريه، 
واأحد  العلم،  يف  الربانيني  من  وكان  ب�رسي،  وهو 
املذكورين باحلفظ ،ومن برع يف معرفة الأثر، وطرق 
الروايات، واأحوال ال�سيوخ، مات �سنة 98هـ. ُينظر، 
اخلطيب البغدادي، اأحمد، تاريخ بغداد، )1/240(.
58(البخاري، حممد، �سحيح البخاري، )2/917(.
البيهقي الكربى، )10/12(،  اأحمد، �سنن  البيهقي، 
ما  معنى  يف  كان  ول  حتريه  ُيذكر  مل  ما  باب 
احلديث  رقم  ُي�رسب،  اأو  ُيوؤكل  ما  حتريه  ُذكر 
الألباين،  ُينظر،  �سحيح،  حديث  وهو   ،)19508(

حممد، ال�سل�سلة ال�سحيحة، )5/325(.
الفتاوى،  جمموع  اأحمد/  تيمية،  60(ابن 

.)21/236(
61(�سورة الن�ساء: الآية )43(.

62(اجل�سا�ص، اأحمد، اأحكام القراآن، )4/2(.

63(ال�سافعي، حممد، اأحكام القراآن، )1/46(.
64(ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، )1/124(.

65( القرايف، اأحمد، الذخرية، )1/225(.
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66(ابن قدامة، عبد اهلل، الكايف، )1/46(.
67(البخاري، حممد، �سحيح البخاري، )1/150(.
الزرك�سي،   .)1/59( الإبهاج،  علي،  68(ال�سبكي، 

حممد، البحر املحيط، )1/239(.
ابن   .)2/203( املب�سوط،  حممد،  69(ال�رسخ�سي، 
قدامة، عبد اهلل، املغني، )2/345(. ال�سافعي، حممد، 
الكبري،  ال�رسح  اأحمد،  الدردير،   .)2/51( الأم، 
 .)6/103( املحلى،  علي،  حزم،  ابن   .)1/466(

احلّلي، جعفر، املعترب، )2/491(.
ال�رسخ�سي، حممد، املب�سوط، )2/203(.   -)70

71(ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، )2/345(.
72(ابن حزم، علي، املحلى، )6/103(.
73(احلّلي، جعفر، املعترب، )2/491(.
74(ال�سافعي، حممد، الأم، )2/51(.

75(ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، )2/345(.
76(ابن اأبي �سيبة، عبد اهلل، م�سنف ابن اأبي �سيبة، 
الألباين،  قال  كما  �سحيح  حديث  وهو   ،)2/390(

خمت�رس اإرواء الغليل، )1/154(.
77(الدردير، اأحمد، ال�رسح الكبري، )1/466(.

 .)4/115( القراآن،  اأحكام  اأحمد،  78(اجل�سا�ص، 
الزرك�سي،   .)10/6( املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن 

حممد، �رسح الزرك�سي، )3/323(.
79(ابن املرت�سى، اأحمد، التاج املذهب، )1/219(.

277(. الن�ساء )77(.   ،110  ،83 80( البقرة )43، 
 .)56( النور   .)41،77( احلج   .)5،11( التوبة 

املجادلة )13(، املزمل )20(.
القراآن،  لأحكام  اجلامع  حممد،  81(القرطبي، 
الأدلة،  قواطع  من�سور،  ال�سمعاين،   .)1/343(
التحرير،  تي�سري  حممد،  باد�ساه،   .)2/300(

.)2/146(
 .)39/63( العرو�ص،  تاج  حممد،  82(الزبيدي، 
ال�سيوطي،   .)1/212( الكلّيات،  اأيوب،  الكفومي، 

عبد الرحمن، الإتقان، )1/572(.

83( التوبة، )103(.
)مفاتيح  الكبري  التف�سري  حممد،  84(الرازي، 
الرحمن،  عبد  ال�سيوطي،    .)16/141( الغيب(، 
اجلامع  حممد،  القرطبي،   .)4/246( املنثور،  الدر 

لأحكام القراآن، )8/209(.
85(البخاري، حممد، �سحيح البخاري، )2/505(، 

كتاب الزكاة، حديث رقم، )1331(.
ال�سنائع،  بدائع  ين،  الدِّ عالء  86(الكا�ساين، 

.)2/10(
وابن   .)10/157( الإن�ساف،  علي،  87(املرداوي، 

مفلح، حممد، الفروع، )6/64(.
88(  النووي، يحيى، املجموع، )6/168(.

89(الدردير، اأحمد، ال�رسح الكبري، )1/500(.
90(ابن القيِّم، حممد، اإعالم املوقعني، )2/8(.

الكربى،  البيهقي  �سنن  اأحمد،  91(البيهقي، 
)5/290(. وهو حديث �سعيف كما قال ابن حجر، 

اأحمد، الدراية، )2/157(.
الب�سائر،  عيون  غمز  اأحمد،  92(احلموي، 
الطالبني،  اإعانة  بكر،  اأبو  الدمياطي،   .)1/461(

)3/74(. ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، )4/339(.
93(الني�سابوري، م�سلم، �سحيح م�سلم، )2/682(.

املعارج، اآية )24-25(.  )94
 .)30/115( الكبري،  التف�سري  حممد،  95(الرازي، 
القراآن،  لأحكام  اجلامع  حممد،  القرطبي، 
القراآن،  اأحكام  اأحمد،  اجل�سا�ص،   .)17/38(
القراآن،  اأحكام  حممد،  العربي،  ابن   .)5/295(
املنثور،  الدر  الرحمن،  عبد  ال�سيوطي،   .)4/166(

.)7/617(
 .)1/500( الكبري،  ال�رسح  اأحمد،  96(الدردير، 
املرداوي،   .)6/168( املجموع،  يحيى،  النووي، 

علي، الإن�ساف، )10/157(.
 .)3/173( القراآن،  اأحكام  اأحمد،  97(اجل�سا�ص، 
ال�سريازي، اإبراهيم، املهذب، )1/362(. اخلر�سي، 
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حممد، �رسح خمت�رس خليل، )6/109(. ابن قدامة، 
عبد اهلل، املغني، )6/300(.

98(ابن نيم، زين الدين، البحر الرائق، )6/133(. 
 .)4/548( والإكليل،  التاج  حممد،  العبدري، 
ابن   .)1/329( املهذب،  اإبراهيم،  ال�سريازي، 

قدامة، عبد اهلل، املغني، )4/258(.
99(ابن حزم، علي، املحّلى، )6/103(.

الو�سيط،  املعجم  اإبراهيم،  ورفاقه،  100(اأني�ص 
ال�سحاح،  خمتار  حممد،   ، الرازي   .)1/18(
)1/7(، ابن منظور، حممد، ل�سان العرب، )1436(.

الأ�رسار،  ك�سف  العزيز،  عبد  البخاري،   )101
.)4/275(

102(البيهقي، اأحمد، �سعب الإيان، )3/288(.
 .)2/175( املب�سوط،  حممد،  103(ال�رسخ�سي، 
 .)1/170( احلكام،  معني  علي،  الطرابل�سي، 
 .)2/358( اجلليل،  مواهب  حممد،  املغربي، 
قدامة،  ابن    .)5/317( املجموع،  يحيى،  النووي، 

عبد اهلل، الكايف، )1/281(.
104(ابن القيم، حممد، اإعالم املوقعني،) 2/109(.
105(ابن القيم، حممد، اإعالم املوقعني، ) 2/111(.
ال�سنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ساين،   )106
الداين،  الثمر  �سالح،  الأزهري،   .)2/41(
الأ�سباه  الرحمن،  عبد  ال�سيوطي،   .)1/346(
الكايف،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن   .)1/444( والنظائر، 

.)1/293(
داود،  اأبي  �سنن  �سليمان،  107(ال�سج�ستاين، 
الألباين يف  )1/490(، وهو حديث �سحيح كما قال 

تذييله على الكتاب.
108(ابن العربي، حممد، اأحكام القراآن، )2/160(. 
ال�سريازي، اإبراهيم، املهذب، )1/150(. ابن قدامة، 

عبد اهلل، املغني، )2/237(. 
109( النووي، يحيى، املجموع، )5/386(.

110(ابن تيمية، اأحمد، جمموع الفتاوى، )25/82(.

111(الزيلعي، عثمان، تبيني احلقائق، )1/271(.
البخاري،  �سحيح  حممد،  112(البخاري، 
)2/227(، باب من بلغت عنده �سدقة بنت خما�ص 
ولي�ست عنده، رقم )1385(. بنت خما�ص هي الناقة 
لبون  وبنت  الثانية،  يف  ودخلت  �سنة  ا�ستكملت  التي 
واحلقة   ، الثالثة  يف  ودخلت  الثانية  ا�ستكملت  التي 
واجلذعة  الرابعة،  يف  ودخلت  الثالثة  ا�ستكملت  التي 
ُينظر  اخلام�سة،  يف  ودخلت  الرابعة  ا�ستكملت  التي 

العيني، حممود، عمدة القاري، )4/183(.
113(ال�سريازي، اإبراهيم، املهذب، )1/150(.

الفتاوى،  جمموع  اأحمد،  تيمية،  114(ابن 
.)25/82(

115(الزيلعي، عثمان، تبيني احلقائق، )1/271(.
البخاري،  �سحيح  حممد،  116(البخاري، 

.)2/225(
 .)3/313( الباري،  فتح  اأحمد،  حجر،  117(ابن 

العيني، حممود، عمدة القاري، )9/4(.
 .)3/313( الباري،  فتح  اأحمد،  حجر،  118(ابن 
 .)1/156( التحرير،  تي�سري  حممد،  باد�ساه،  اأمري 

الألباين، حممد، متام املنة، )1/379(.
119(القرايف، اأحمد، الذخرية، )3/22(. ال�سيوطي، 
ابن   .)1/444( والنظائر،  الأ�سباه  الرحمن،  عبد 
ال�سوكاين،   .)2/335( املغني،  اهلل،  عبد  قدامة، 

حممد، ال�سيل اجلرار، )2/25(.
ال�سنائع،  بدائع  الدين،  عالء  120(الكا�ساين، 

.)2/41(
 .)1/161( الربهان،  امللك،  عبد  121(اجلويني، 

ال�سوكاين، حممد، اإر�ساد الفحول، )1/171(.
122(ال�سوكاين، حممد، نيل الأوطار، )7/88(.

 .)1/54( امل�ست�سفى،  حممد،  الغزال،   )123
الزرك�سي، حممد، البحر املحيط، )1/244(.

124(ابن عابدين، حممد، رد املحتار، )1/123(.
املوقعني،  اإعالم  حممد،  القيم،  ابن   )125
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.)3/309(
البخاري،  �سحيح  حممد،  126(البخاري، 

.)2/505(
م�سلم،  �سحيح  م�سلم،  الني�سابوري،   )127

.)2/722(
128( القر�ساوي، يو�سف، اإ�سالم اأون لين.

ال�سنائع،  بدائع  الدين،  عالء  129(الكا�ساين، 
القناع،  ك�ساف  من�سور،  البهوتي،   .)2/49(

)2/290(. ابن املنذر، حممد، الإجماع، )1/46(.

قائمة امل�سادر
1(القراآن الكرمي.

املعاين  تقريب  يف  الداين  الثمر  �سالح،  2(الأزهري، 
�رسح ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين، املكتبة الثقافية 

ت(. )د،  ط(،  – بريوت،)د، 
حممد  حتقيق  اللغة،  تهذيب  حممد،  3(الأزهري، 
عو�ص مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي  - بريوت، 

ط1، 2001م. 
4(اطفي�ص، حممد، �رسح النيل و�سفاء العليل، مكتبة 

الإر�ساد – �سنعاء، )د، ط(، )د، ت(.
مكتبة  ال�سحيحة،  ال�سل�سلة  حممد،  5(الألباين، 

املعارف – الريا�ص، )د، ط(، )د، ت(.
فقه  على  التعليق  يف  املنة  متام  حممد،  6(الألباين، 
ط3،  للن�رس،  الراية  دار   ، الإ�سالمية  املكتبة  ال�سنة، 

1409هـ.
7(الألباين، حممد، خمت�رس اإرواء الغليل يف تخريج 
– بريوت،  الإ�سالمي  املكتب  ال�سبيل،  منار  اأحاديث 

ط2، 1985م.
دار  التحرير،  تي�سري  اأمني،  حممد  باد�ساه،  8(اأمري 

الفكر – بريوت،)د، ط(، )د، ت(.
9(الأن�ساري، زكريا، اأ�سنى املطالب يف �رسح رو�ص 
ط(،  )د،  –القاهرة،  الإ�سالمي  الكتاب  دار  الطالب، 

)د، ت(.
10( اأني�ص ورفاقه، اإبراهيم، املعجم الو�سيط، حتقيق 

جممع اللغة العربية، دار الدعوة، )د،ط(، )د،ت(.
11(البخاري، عبد العزيز، ك�سف الأ�رسار عن اأ�سول 
فخر الإ�سالم البزدوي، حتقيق عبد اهلل حممود حممد 
عمر، دار الكتب العلمية – بريوت، )د،ط(، 1418هـ 

- 1997م. 
املخت�رس،  ال�سحيح  اجلامع  حممد،  12(البخاري، 
حتقيق د. م�سطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة 

1407هـ - 1987م. ط3،  – بريوت، 
الكتب  دار  بغداد،  تاريخ  اأحمد،  البغدادي،   )13
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العلمية، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
منت  عن  القناع  ك�ساف  من�سور،  14(البهوتي، 
الإقناع، حتقيق هالل م�سيلحي م�سطفى هالل،  دار 

الفكر - بريوت، )د، ط(، 1402هـ. 
حتقيق  الكربى،  البيهقي  �سنن  اأحمد،  15(البيهقي، 
مكة   - الباز  دار  مكتبة  عطا،  القادر  عبد  حممد 

املكرمة، )د، ط(، 1414هـ – 1994م.
حممد  حتقيق  الإيان،  �سعب  اأحمد،  16(البيهقي، 
 – العلمية  الكتب  دار  زغلول،  ب�سيوين  ال�سعيد 

بريوت، ط1، 1410هـ. 
الأحاديث  يف  امل�سنف  اهلل،  عبد  �سيبة،  اأبي  17(ابن 
والآثار، حتقيق كمال يو�سف احلوت، مكتبة الر�سد 

1409هـ. ط1،  – الريا�ص، 
حتقيق  الفتاوى،  جمموع  اأحمد،  تيمية،  18(ابن 
عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم العا�سمي النجدي، 

مكتبة
�رسح  يف  البهية  الرو�سة  الدين،  زين  19(اجلبعي، 
–بريوت،  الإ�سالمي  العامل  دار  الدم�سقية،  اللمعة 

)د، ط(، )د، ت(.
20(اجل�سا�ص، اأحمد، اأحكام القراآن، حتقيق حممد 
 – العربي  الرتاث  اإحياء  دار  قمحاوي،  ال�سادق 

بريوت، )د، ط(، 1405هـ.
بتو�سيح  الوهاب  فتوحات  �سليمان،  21(اجلمل، 
 – الفكر  �رسح منهج الطالب )حا�سية اجلمل(، دار 

بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
الفقه،  اأ�سول  يف  الربهان  امللك،  عبد  22(اجلويني، 
الوفاء -  دار  الديب،  العظيم حممود  د. عبد  حتقيق 

املن�سورة - م�رس ، ط4، 1418هـ. 
اأحاديث  تخريج  يف  الدراية  اأحمد،  حجر،  23(ابن 
دار  املدين،   اليماين  ها�سم  اهلل  عبد  حتقيق  الهداية، 

املعرفة - بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
�سحيح  �رسح  الباري  فتح  اأحمد،  حجر،  24(ابن 
وحمب  الباقي  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق  البخاري، 

ط(،   )د،  بريوت،   - املعرفة  دار  اخلطيب،  الدين 
1379هـ. 

اإحياء  جلنة  حتقيق  املحلى،  علي،  حزم،  25(ابن 
)د،  بريوت،  اجلديدة،  الآفاق  دار  العربي،  الرتاث 

ط(، )د، ت(.
26(احلطاب، حممد، مواهب اجلليل ل�رسح خمت�رس 

خليل، دار الفكر - بريوت، ط2، 1398هـ.  
27(احِلّلي، جعفر، �رسائع الإ�سالم يف م�سائل احلالل 
واحلرام، موؤ�س�سة مطبوعاتي اإ�سماعليان – قم، )د، 

ط(، )د، ت(.
28( احِلّلي، جعفر، املعترب يف �رسح املخت�رس، حتقيق 
 – نا�رس مكارم ال�سريازي، موؤ�س�سة �سيد ال�سهداء 

قم، )د، ط(، )د، ت(.
ال�سيعة،  خمتلف  يو�سف،  بن  احل�سن  29(احِلّلي، 
الن�رس الإ�سالمي،  التحقيق يف موؤ�س�سة  حتقيق جلنة 

موؤ�س�سة الن�رس الإ�سالمي – قم، ط1، 1415هـ.
حتقيق  الفوائد،  اإي�ساح  الدين،  فخر  30(احللي، 
پناه  وعلي  الكرماين،  املو�سوي  ح�سني  وتعليق 
املطبعة  الربوجردي،  الرحيم  وعبد  الإ�ستهاردي، 

العلمية – قم، ط1، 1387هـ.
31(احلموي، اأحمد، غمز عيون الب�سائر، دار الكتب 
العلمية – لبنان - بريوت، ط1، 1405هـ - 1985م.
الأحكام،  جملة  �رسح  احلكام  درر  علي،  32(حيدر، 
حتقيق وتعريب املحامي فهمي احل�سيني، دار الكتب 

العلمية – لبنان- بريوت، ط1، 1991م.
دار  خليل،  خمت�رس  �رسح  حممد،  33(اخلر�سي، 

الفكر – بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
اإىل  املحتاج  مغني  حممد،  ال�رسبيني،  34(اخلطيب 
معرفة معاين األفاظ املنهاج، دار الفكر – بريوت، )د، 

ط(، )د، ت(.
حممد  حتقيق  الكبري،  ال�رسح  اأحمد،  الدردير،   )35

علي�ص، دار الفكر - بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
الد�سوقي  حا�سية  عرفة،  بن  حممد  36(الد�سوقي، 
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على ال�رسح الكبري، حتقيق حممد علي�ص، دار الفكر 
- بريوت، )د، ط(، )د، ت(.

الطالبني  اإعانة  حا�سية  بكر،  اأبو  37(الدمياطي، 
على حل األفاظ فتح املعني ل�رسح قرة العني مبهمات 

الدين، دار الفكر – بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
)مفاتيح  الكبري  التف�سري  حممد،  38(الرازي، 
الغيب(، دار الكتب العلمية - بريوت، ط1، 1421هـ 

- 2000م.
39(الرازي، حممد، خمتار ال�سحاح، حتقيق حممود 
خاطر، مكتبة لبنان – بريوت، طبعة جديدة، 1415هـ 

- 1995م.
املرت�سى  حتقيق  الر�سا،  فقه  علي،  40(الر�سا، 
الطاباطبائي، طبع حجر – طهران، ط1، 1274هـ. 

41( الرملي، حممد، نهاية املحتاج اإىل �رسح املنهاج، 
دار الفكر - بريوت، )د، ط(،  1404هـ - 1984م.

جواهر  من  العرو�ص  تاج  حممد،  الزبيدي،   )42
القامو�ص، حتقيق جمموعة من املحققني دار الهداية 

-بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
43(الزرك�سي، حممد، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، 
حتقيق: �سبط ن�سو�سه وخرج اأحاديثه وعلق عليه: 
د. حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية – بريوت، 

ط1، 2000م. 
44(الزرك�سي، حممد، �رسح الزرك�سي على خمت�رس 
اخلرقي، حتقيق: قدم له وو�سع حوا�سيه: عبد املنعم 
– بريوت، ط1،  العلمية  الكتب  دار  اإبراهيم،  خليل 

2002م. 
45(الزرك�سي، حممد، املنثور يف القواعد، حتقيق د. 
تي�سري فائق اأحمد حممود، وزارة الأوقاف وال�سئون 

الإ�سالمية – الكويت، ط2، 1405هـ.
46(الزخم�رسي، حممود، اأ�سا�ص البالغة، دار الفكر 

1979م.  1399هـ  ط(،  )د،  –بريوت، 
كنز  �رسح  احلقائق  تبني  عثمان،  47(الزيلعي، 
– القاهرة،  الإ�سالمي  الكتاب  دار  تاأليف،  الدقائق، 

)د، ط(، 1313هـ.
على  املنهاج  �رسح  يف  الإبهاج  علي،  ال�سبكي،   )48
دار  للبي�ساوي،  الأ�سول  علم  اإىل  الو�سول  منهاج 

الكتب العلمية – بريوت، ط1،  1404هـ.
49(ال�سج�ستاين، اأبو داود �سليمان،  �سنن اأبي داود، 
حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد دار الفكر -  

بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
 – املعرفة  دار  املب�سوط،  حممد،  50(ال�رسخ�سي، 

بريوت، )د، ط(، 1406هـ.
51( ال�سعدي، عبد الرحمن، تي�سري الكرمي الرحمن 
موؤ�س�سة  ابن عثيمني،  املنان، حتقيق  تف�سري كالم  يف 

2000م. الر�سالة – بريوت، )د، ط(، 1421هـ- 
52( ال�سعدي، علي، الأفعال، عامل الكتب – بريوت، 

1983م. ط1، 1403هـ 
خليل  حتقيق  الأموال،  قا�سم،   �سالم،  53(ابن 
ط(،  )د،  بريوت،   – الفكر  دار  هرا�ص،  حممد 

1408هـ
دار  الفقهاء،  حتفة  الدين،  عالء  ال�سمرقندي،   )54
الكتب العلمية – بريوت، ط1، 1405هـ - 1984م. 

55( ال�سمعاين، من�سور،  قواطع الأدلة يف الأ�سول، 
حتقيق حممد ح�سن حممد ح�سن اإ�سماعيل ال�سافعي، 
1418هـ-  )د،ط(،  بريوت،   – العلمية  الكتب  دار 

1997م.
علوم  يف  الإتقان  الرحمن،  عبد  ال�سيوطي،   )56
القراآن، حتقيق �سعيد املندوب دار، الفكر –بريوت، 

1996م. 1416هـ-  ط1، 
57(ال�سيوطي، عبد الرحمن، الأ�سباه والنظائر، دار 

الكتب العلمية – بريوت، ط1، 1403.
58(ال�سيوطي، عبد الرحمن، الدر املنثور، دار الفكر 

1993م. )د،ط(،  – بريوت، 
دار  احلّفاظ،  طبقات  الرحمن،  عبد  ال�سيوطي،   )59

الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1403هـ.
– بريوت،  املعرفة  دار  الأم،  60(ال�سافعي، حممد، 
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1393هـ. ط2،  
عبد  حتقيق  القراآن،  اأحكام  حممد،  ال�سافعي،   )61
الغني عبد اخلالق، دار الكتب العلمية – بريوت، )د، 

ط(، 1400هـ. 
62(ال�رسواين، عبد احلميد، حوا�سي ال�رسواين على 
حتفة املحتاج ب�رسح املنهاج، دار الفكر بريوت، )د، 

ط(، )د، ت(.
حتقيق  والنحل،  امللل  حممد،  63(ال�سهر�ستاين، 
حممد �سيد كيالين، دار املعرفة – بريوت، )د، ط(، 

1404هـ.
64(ال�سوكاين، حممد، اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق علم 
الأ�سول، حتقيق حممد �سعيد البدري، دار الفكر – 

بريوت، ط1،1412هـ - 1992م. 
على  املتدفق  ال�سيل اجلرار  ال�سوكاين، حممد،   )65
دار  زايد،  اإبراهيم  حممود  حتقيق  الأزهار،  حدائق 

الكتب العلمية – بريوت، ط1،  1405هـ. 
66(ال�سوكاين، حممد، نيل الأوطار من اأحاديث �سيد 
الأخيار �رسح منتقى الأخبار، دار اجليل - بريوت ، 

1973م.
يف  الأنهر  جممع  الرحمن،  عبد  زاده،  �سيخي   )67
خليل  واأحاديثه  اآياته  خرج  الأبحر،  ملتقى  �رسح 
عمران املن�سور، دار الكتب العلمية - بريوت، ط1، 

1419هـ - 1998م.
الإمام  فقه  يف  املهذب  اإبراهيم،  ال�سريازي،   )68

ال�سافعي، دار الفكر – بريوت، )د،ط(، )د،ت(.
69(ال�سفدي، خليل، الوايف بالوفيات، حتقيق اأحمد 
الرتاث،  اإحياء  دار  م�سطفى،  وتركي  الأرناوؤوط 

بريوت، )د، ط(، 1420هـ.
 – الفكر  دار  احلكام،  معني  علي،  70(الطرابل�سي، 

بريوت، )د،ط(، )د،ت(.
71(ابن عابدين، حممد، رد املحتار على الدر املختار 
طبعه  بريوت،   - الفكر  دار  الأب�سار،  تنوير  �رسح 

َحة ، 1421هـ - 2000م. َحة ُم�َسحَّ جديدة ُمَنقَّ

72( العبدري، حممد، التاج والإكليل ملخت�رس خليل، 
دار الفكر – بريوت، ط2، 1398هـ. 

حتقيق  القراآن،  اأحكام  حممد،  العربي،  ابن   )73
حممد عبد القادر عطا، دار الفكر - بريوت، )د،ط(، 

)د،ت(. 
حتقيق  التهذيب،  تقريب  اأحمد،  74(الع�سقالين، 

حممد عوامه، دار الر�سيد، �سوريا، ط1، 1406هـ.
75( ابن عطية، عبد احلق، املحرر الوجيز يف تف�سري 
ال�سايف  عبد  ال�سالم  عبد  حتقيق  العزيز،  الكتاب 
حممد، دار الكتب العلمية – بريوت، ط1، 1413هـ- 

1993م.
�رسح  القاري  عمدة  76(العيني،حممود، 
 – العربي  الرتاث  اإحياء  دار  البخاري،  �سحيح 

بريوت،)د،ط(، )د،ت(.
اجلعفري،  الفقه  األفاظ  معجم  اأحمد،  اهلل،  77(فتح 

مطابع املدوخل – الدمام، ط1، 1415هـ.
78(ابن قا�سي �سهبة، تقي الدين، طبقات ال�سافعية، 
 – الكتب  عامل  خان،  العليم  عبد  احلافظ  د.  حتقيق 

بريوت، ط1، 1407هـ.
79(ابن قدامة، عبد اهلل، الكايف يف فقه الإمام املبجل 
اأحمد بن حنبل، املكتب الإ�سالمي – بريوت، )د،ط(، 

)د،ت(.
80(ابن قدامة، عبد اهلل، املغني يف فقه الإمام اأحمد بن 
حنبل ال�سيباين، دار الفكر - بريوت، ط1، 1405هـ.

81( القرايف، اأحمد، الذخرية، حتقيق حممد حجي، 
دار الغرب - بريوت، ط1، 1994م. 

82(القر�سي، عبد القادر، اجلواهر امل�سية يف طبقات 
احلنفية، دار مري حممد كتب خانه – كرات�سي، ط1، 

)د، ت(.
83(القر�ساوي، يو�سف، اإ�سالم اأون لين 

.www.islamonline.net
دار  القراآن،  لأحكام  اجلامع  ، حممد،  84(القرطبي 

ال�سعب - القاهرة، )د، ط(، )د، ت(.
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رب  عن  املوقعني  اإعالم  حممد،  القيم،  ابن   )85
دار اجليل  �سعد،   الروؤوف  العاملني، حتقيق طه عبد 

1973هـ. )د،ط(،   – بريوت، 
مكتبة  والنهاية،  البداية  اإ�سماعيل،  كثري،  ابن   )86

املعارف – بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
يف  ال�سنائع  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ساين،   )87
ترتيب ال�رسائع، دار الكتاب العربي - بريوت، ط2،  

1982م. 
حممد  د.  حتقيق  الفروق،  اأ�سعد،  88(الكرابي�سي، 
 – الإ�سالمية  وال�سئون  الأوقاف  وزارة  طموم، 

الكويت، ط1، 1402هـ. 
عدنان  حتقيق  الكلِّّيات،  اأيوب،  الكفومي،   )89
 - الر�سالة   موؤ�س�سة  امل�رسي،  وحممد  دروي�ص 

بريوت، )د،ط(، 1419هـ - 1998م.  
لأحكام  املذهب  التاج  اأحمد،  املرت�سى،  90(ابن 
املذهب، دار الكتاب الإ�سالمي، قم، )د، ط(، )د،ت(.

91( املرداوي، علي، الإن�ساف يف معرفة الراجح من 
حتقيق  حنبل،  بن  اأحمد  الإمام  مذهب  على  اخلالف 
 - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  الفقي،  حامد  حممد 

بريوت،)د، ط(، )د، ت(.
92(املغربي، حممد، مواهب اجلليل ل�رسح خمت�رس 

خليل، دار الفكر – بريوت، ط2، 1398هـ. 
حازم  حتقيق  الفروع،  حممد،  مفلح،  93(ابن 
القا�سي، دار الكـتب العـلمية،بريوت، ط1، 1418هـ.

فوؤاد  د.  حتقيق  الإجماع،  حممد،  املنذر،  ابن   )94
ط3،   الإ�سكندرية،   – الدعوة  دار  اأحمد،  املنعم  عبد 

1402هـ. 
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